
REGULAMIN PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ 

SALEZJAŃSKIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 

2017 r., poz. 60).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017r., poz. 610). 

4. Statut Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętochłowicach. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo regulowania liczby uczniów w klasie. 

3. Zapisy kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywają się bezpośrednio  

w szkole. 

Rozdział II 

Zasady przyjęcia 

§ 2. 

1. Przyjęcie kandydata następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego kandydata.  

2. Kandydaci do szkoły w dniach od 1 marca do 12 kwietnia 2019 roku składają następujące 

dokumenty:  

• podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły, 

• kartę informacyjną , 

• informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

• dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia, 

• oświadczenie o ochronie danych osobowych, 

• opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie 

posiada), 

• opinię księdza proboszcza.  

Druki można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. 



§ 3. 

Terminarz 

1. Złożenie podań o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły w terminie  

od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy pierwszej i jego rodzicami odbędzie się  

w dniu 25 kwietnia 2019 r.  

3. Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej nastąpi  

26 kwietnia 2019 r.  

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia do 10 maja 2019 r. 

5. Postępowanie odwoławcze – podanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od decyzji 

kwalifikacyjnej. 

§ 4. 

Kryteria naboru 

1. Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Salezjańskiej 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętochłowicach: 

• rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami, 

• do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata, 

• rodzic lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły, 

• kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (należy dołączyć 

aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną). 

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

§ 5.  

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest akceptacja przez kandydata i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu i wewnątrzszkolnych przepisów oraz 

regulaminów. 


