
 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce  

Nr 4/2017 z dnia 9 maja 2017 roku 

PROCEDURY REKRUTACYJNE 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. H. SIENKIEWICZA W HAJNÓWCE 

 

 

1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły 

2. Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali poza obwodem są przyjmowani na pisemny 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu w stosunku do liczby miejsc 

jakimi szkoła dysponuje, komisja w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia kryteria 

określone w uchwale nr XXVII/177/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017 

roku 

4. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje podziału kandydatów 

na oddziały klasy pierwszej w oparciu o następujące zasady: 

o podział na równomierną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach z 

uwzględnieniem warunku, że liczebność oddziału nie może przekroczyć liczby 

25 uczniów 

o w pierwszej kolejności są zapisywane dzieci mieszkające w obwodzie 

o dzieci z trudnościami w nauce, z opiniami/orzeczeniami z PPP powinny być 

równo rozdzielone do poszczególnych klas 

o dzieci mieszkające w pobliżu siebie (na tej samej ulicy) mogą być razem w tej 

samej klasie na prośbę rodziców 

o w miarę możliwości przydziela się do tego samego oddziału dzieci, które 

uczęszczały do tego samego przedszkola 

o dzieci, których rodzice złożą pisemny wniosek o organizację nauki języka 

mniejszości narodowej w miarę możliwości są przydzielane do tego samego 

oddziału. Przy większej liczbie złożonych wniosków grupy języka mniejszości 

mogą być utworzone w kilku oddziałach, zaś przy mniejszej liczbie wniosków 

tworzymy grupy międzyoddziałowe 

o komisja bierze pod uwagę również prośby rodziców o przydział do danego 

oddziału wynikające z ważnych przyczyn, które są poparte konkretnymi 

argumentami 

5. Uczniowie zapisani do klasy pierwszej po zakończonej rekrutacji będą przypisani do 

oddziału o najmniejszej liczbie uczniów 

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

o przygotowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z 

podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz listę kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz informację o 

liczbie wolnych miejsc 

o listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej 

o dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji 

umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 

o sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego 



7. Skonstruowane i zatwierdzone przez komisję rekrutacyjną listy uczniów z podziałem 

na oddziały zostaną udostępnione rodzicom/ prawnym opiekunom zgodnie z 

harmonogramem określonym w zarządzeniu nr 39/2017 Burmistrza Miasta Hajnówka 

z dnia 10 kwietnia 2017, na tablicy ogłoszeń w szkole 

8. Listy podane do publicznej wiadomości są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia 

terminów odwołania tj. 26 dni od terminu publikacji 

9. Rodzic kandydata nieprzyjętego w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów może wystąpić z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie odmowy 

10. Zasady odwołania szczegółowo reguluje art. 158 ust. 7,8,9 ustawy Prawo oświatowe 

11. Wszelkie decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawach nie objętych 

niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor szkoły 
 


