
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regulamin rekrutacji uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady 
Sue Ryder w Woli Batorskiej 

 
Na podstawie §25 Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder 

w Woli Batorskiej 
 
§ 1. 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów chętnych do przyjęcia do szkoły jest większa 

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, Dyrektor powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną (odstąpienie od tej procedury następuje, gdy liczba kandydatów jest równa lub 
 
mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła). 
 
 
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna składa się nauczycieli powołanych przez Dyrektora szkoły. 
 
3. Harmonogram rekrutacji oraz informacja o ilości oddziałów i miejsc w klasach pierwszych 
 
podawane są odrębnym zarządzeniem Dyrektora na dany rok szkolny. 
 
4. Rodzice kandydatów składają podanie o przyjęcie do szkoły w oparciu o wzór druku 
 
opracowany przez szkołę. Druk można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie 

szkoły. Druk można również uzupełnić on- line na stronie szkoły. 

 
5. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie podań w terminie określonym przez 

Dyrektora. 

 
6. W przypadku złożenia podania przez rodziców po terminie określonym w harmonogramie 

na dany rok szkolny, podanie o przyjęcie ucznia do szkoły nie jest rozpatrywane w 

pierwszym terminie rekrutacyjnym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Wnioski takie 

rozpatrywane są w rekrutacji uzupełniającej. 

 
§ 2. 1. Do klasy I szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

ukończyły 7 lat lub, które ukończyły lat 6, a odbyły roczne przygotowanie przedszkolne 

do pierwszej klasy szkoły podstawowej i posiadają opinie o możliwości rozpoczęcia nauki. 



2. Przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej przeprowadza spotkania z rodzicami kandydata na 
ucznia szkoły 

 
w uzgodnionym terminie. 
 

3. Dyrektor przyjmuje uczniów do szkoły na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 
 
4. Priorytety przyjęte na rok szkolny 2019/2020. 
 

1) Dzieci z gminy Niepołomice 

 
2) Dzieci obojga rodziców odprowadzających podatek dochodowy w gminie Niepołomice 

(w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców kryterium 

rekrutacyjne jest spełnione wówczas, gdy rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub 
 
studiuje w trybie stacjonarnym) 

 

3) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej w Woli 

Batorskiej. 

 
4) Spotkanie rodziców kandydata na ucznia z Przedstawicielem Komisji Rekrutacyjnej. 

 
5) Podpisanie przez rodziców kandydata na ucznia Umowy o współpracy ze Szkołą 

Podstawową im. Lady Sue Ryder. 

 
6) Test sprawnościowy – w przypadku kandydatów do oddziału sportowego. 
 
7) Dzieci pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych). 

 

§ 3. Ostateczną listę uczniów przyjętych do poszczególnych klas ustala Dyrektor 

szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Lista uczniów przyjętych do 

poszczególnych oddziałów zostaje ogłoszona w terminie ustalonym przez Dyrektora. 

 
§ 4. 1. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły w danym 

roku szkolnym, wpisywani są na listę rezerwową. Uczniowie wpisywani są na listę 

rezerwową alfabetycznie, kolejność wpisu nie ma znaczenia. 

 
2. Rekrutacja uzupełniająca do szkoły, przeprowadzana poza wyznaczonym terminem w 

harmonogramie na dany rok szkolny, przez cały rok szkolny i odbywa się w przypadku, gdy 
 
w szkole pozostają wolne miejsca lub w przypadku rezygnacji rodziców z przyjęcia ucznia 

do szkoły. 
 
3. W przypadku rekrutacji uzupełniającej, odbywającej się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu 

ucznia do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 



 

§ 5. Dyrektor społecznej szkoły podstawowej powiadamia Dyrektora szkoły publicznej w 

obwodzie, w którym dziecko mieszka, o przyjęciu dziecka do szkoły oraz informuje o 

spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego. 


