
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązujące  

od roku szkolnego 2016/2017  

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02.11.2015 r. 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. 

 

Uchwała Nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej, kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pelplin. 

 

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 27 stycznia 2016r. w 

sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu 

uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego a także szkół podstawowych, 

dla których Gmina Pelplin jest organem prowadzącym. 

 

 

1. Dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia 

rodziców (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) oraz na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). 

2. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest od 15 marca 2016 r. 

do 15 kwietnia 2016 r.  

3. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły ( pon.-pt. w godz. 7:30-15:00) oraz ze 

strony internetowej www.rudno.edu.pl 

 

http://www.rudno.edu.pl/


4. Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Rudnie przyjmuje się:  

a) z urzędu - dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej – 

Rudno, Wlk. Garc, Gręblin, Lignowy - po zgłoszeniu rodziców/prawnych opiekunów  i 

złożeniu do szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do  kl. 1);  

b) w drodze rekrutacji, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami- dzieci 

zameldowane lub zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Rudnie (na 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po złożeniu do szkoły wniosku o przyjęcie 

dziecka do kl. 1). 

5. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/17- obligatoryjnie dla dzieci 7 letnich 

urodzonych w 2009 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełnienia obowiązku szkolnego 

oraz na wniosek rodzica dzieci z rocznika 2010, które odbyły przygotowanie przedszkolne. 

6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Pelplin na rok szkolny 2016/17 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 


