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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 70 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w spra-

wie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Rodzice/ prawny opiekun dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani 

do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

2. W Szkole Podstawowej nr 55 organizuje się w roku szkolnym 2015/2016 następujące typy 

oddziałów: 

a) oddziały ogólne, do których przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń oraz na 

podstawie wniosków w przypadku wolnych miejsc po pozytywnym przejściu procesu 

rekrutacyjnego. Z dzieci przyjętych do szkoły zostaną utworzone: 

 oddział ogólny o profilu pływackim, do których zakwalifikowane zostaną dzieci 

które zostały przyjęte na zasadach dotyczących oddziałów ogólnych oraz na pod-

stawie § 3 zasad rekrutacji, 

 oddział ogólny o profilu artystycznym, do których zakwalifikowane zostaną dzieci 

które zostały przyjęte na zasadach dotyczących oddziałów ogólnych oraz na pod-

stawie § 3 zasad rekrutacji, 

 oddziały ogólne nieprofilowane, które zostaną utworzone z pozostałych dzieci 

przyjętych do szkoły; 

b) oddział sportowy, do których przyjmowane są dzieci na podstawie § 2 zasad rekruta-

cji. 

3. Proces rekrutacji prowadzony jest w sposób: 

a) za pomocą systemu elektronicznego poprzez stronę  http://nabor.pcss.pl/szczecin/ i 

złożenia wydrukowanego zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły, 

b) tradycyjny polegający na złożeniu w sekretariacie szkoły zgłoszenia lub wniosku sta-

nowiących załącznik do zasad. 
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4. Do klasy pierwszej ogólnej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dzieci (wzór zgło-

szenie stanowi załącznik). 

5. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmuje się dzieci: 

a) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r., które nie rozpo-

częły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

b) urodzone w 2009 r. 

6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może także 

rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofi-

zyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

7. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepu-

blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 USO oraz za-

trudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników pu-

blicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

8. Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej dzieci zamieszkujące poza obwo-

dem szkoły. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły składają 

wniosek o przyjęcie do szkoły (wzór wniosku stanowi załącznik) 

10. O przyjęciu do klasy pierwszej ogólnej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 

podstawowej do klasy pierwszej decyduje liczba w sumie uzyskanych w punktów w pro-

cesie postępowania rekrutacyjnego. 

11. W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej nr 55 rodzic/prawny opiekun ma 

obowiązek złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oświadczenie o re-

zygnacji nauki (wzór w załączeniu). Niezłożenie rezygnacji oznacza wolę nauki w szkole. 

12. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, komisję rekrutacyjną do przeprowadze-

nia naboru do oddziału sportowego oraz  komisję  rekrutacyjną do przeprowadzenia nabo-

ru do klasy artystycznej. 

13. Oddziały klasowe tworzy się, biorąc pod uwagę:  

a) liczebność oddziałów - do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawi rezerwę 

wolnych miejsc, uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego,  

b) rok i miesiąc urodzenia dziecka,  
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c) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, dyrektor może odstąpić od tej 

zasady. 

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych 

§ 2 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 55 zostanie utworzony oddział sportowy o profilu gimnastyka 

artystyczna dziewcząt pod patronatem UKS „Błękitna” oraz gimnastyka sportowa chłop-

ców pod patronatem MKS Kusy Szczecin. 

2. W procesie rekrutacji planuje się przyjęcie do oddziału 12 dziewczynek i 12 chłopców. O 

ilości dziewczynek i chłopców w oddziale ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. 

3. Do oddziału sportowego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z: 

a) dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór 

zgłoszenia stanowi załącznik), 

b) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie wniosku rodziców (wzór 

wniosku stanowi załącznik). 

4. Rodzic/prawny opiekun kandydata do oddziału sportowego wraz ze złożeniem zgłoszenia 

lub wniosku składa oświadczenie (wzór w załączniku) o: 

a) wielodzietności rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawności kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotnym wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęciu kandydata pieczą zastępczą. 

5. Do oddziału sportowego zostaną przyjęci kandydaci, którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolno-

ści do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie me-

dycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie 

trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 

ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata 

do oddziału sportowego (wzór w załączniku), 
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c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. Próby zostaną podane do pu-

blicznej wiadomości najpóźniej 14 dni przed planowanym przeprowadzeniem prób. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w  

ust. 5, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, o przyjęciu dziecka do oddziału 

sportowego decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z testu sprawności fi-

zycznej. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z prób sprawności fizycznej, w kolej-

nym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

8. Kryteria o których mowa w ust. 7 mają jednakową wartość wynoszącą 5 punktów. 

9. Pozostałe kryteria nie są brane pod uwagę. 

10. Dziecko przyjęte do oddziału sportowego nie może brać udziału w kwalifikacji do oddzia-

ły ogólnego profilowanego. 

 

Rekrutacja do oddziałów ogólnych profilowanych 

§ 3 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 55 zostaną utworzone klasy ogólne profilowane: 

a) klasa o profilu pływackim, do której zostaną zakwalifikowane dzieci, które uzyskały 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. O kolejności zdecyduje suma punktów 

otrzymanych z prób sprawnościowych. W przypadku równorzędnych wyników uzy-

skanych z prób sprawnościowych o kolejności przyjęcia zdecyduje liczba punktów 

uzyskanych z próby szybkościowej. Próby zostaną podane do publicznej wiadomości 

najpóźniej 14 dni przed planowanym przeprowadzeniem testu. 

b) klasa o profilu artystycznym, do której zakwalifikowane zostaną dzieci uzdolnione 

muzycznie lub plastycznie po wcześniejszym przesłuchaniu muzycznym oraz teście 

sprawdzającym uzdolnienia plastyczne. O kolejności zdecyduje suma punktów otrzy-



 6 

manych z testu. Próby zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14 dni 

przed planowanym przeprowadzeniem prób. 

2. Nabór do wyżej wymienionych klas przeprowadzony zostanie z dzieci przyjętych do szko-

ły (po zakończeniu rekrutacji). 

3. W naborze do klas ogólnych profilowanych nie mogą brać udziału dzieci przyjęte do od-

działu sportowego. 

4. W klasach ogólnych profilowanych planuje się przyjąć odpowiedni: 

a) do klasy o profilu pływackim 24 uczniów w tym 12 dziewczynek i 12 chłopców 

b) do klasy o profilu artystycznym 24 uczniów w tym 12 uczniów do grupy plastycznej i 

12 uczniów do grupy muzycznej. 

5. O ostatecznym podziale miejsc w klasach ogólnych profilowanych zdecyduje dyrektor 

szkoły po przeprowadzeniu prób sprawdzających. 

 

Kryteria naboru dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 

§ 4 

 

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowa-

nia rekrutacyjnego. O kolejności przyjęcia kandydatów do szkoły zadecyduje suma punk-

tów uzyskanych wg poniższych kryteriów: 

 

1 
 Dziecko w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do 

oddziału przedszkolnego w tej szkole 
5 pkt 

2 Dziecko posiada rodzeństwo w tej szkole 10 pkt 

3 

Przynajmniej jeden z Rodziców/ prawnych opiekunów 

pracuje w zakładzie znajdującym się na terenie obwodu 

szkoły 

2 pkt 

4 

Krewni dziecka ( babcia/dziadek), wspierający rodzi-

ców/prawnych opiekunów w sprawowaniu opieki,  

mieszkają na terenie obwodu szkoły 

1 pkt 

5 Rodzic/prawny opiekun dziecka jest absolwentem szkoły 1 pkt 
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Wyniki rekrutacji 

§ 5 

 

1. Rekrutację do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

powoła przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyj-

nej. 

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziałów ogólnych i sportowych podaje się do 

publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie-

zakwalifikowanych, podając imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifi-

kowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania re-

krutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zwiera imiona i nazwiska kandydatów przyję-

tych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

5. Listy, o których mowa w pkt. 2 i 4 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umiesz-

czenie w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zwierają nazwiska i imiona kandy-

datów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najmniejszą liczbę punktów uprawniającą 

do przyjęcia jak również datę podania do publicznej wiadomości i podpis przewodniczące-

go komisji. 

6. Rodzic/ prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wia-

domości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do komisji rekruta-

cyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w ciągu 5 dni 

od dnia wystąpienia rodzica/ prawnego opiekuna kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnie-

nie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia z podaniem najniższej liczby punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczby punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu re-

krutacyjnym. 

8. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic/ prawny opiekun może wnieść 

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od w/w rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy 

skarga do sądu administracyjnego. 
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10. Wyniki do oddziałów ogólnych profilowanych podaje się do publicznej wiadomości  

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych, podając imiona i nazwiska kandydatów. 

 

Harmonogram działań rekrutacyjnych 

§ 6 

 

1. W ramach rekrutacji w podanych terminach odbędą się następujące działania rekrutacyj-

ne: 

Uruchomienie informatora http://nabor.pcss.pl/szczecin/ do 23.02.2015 

Podanie do publicznej wiadomości przez Dyrekcję szkoły kryte-

riów zawartych w statucie 

do 28.02.2015 

Składanie zgłoszeń (uczeń obwodowy) i wniosków (uczeń spoza 

obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podsta-

wowej (ogólnej i sportowej) 

od 02.03.2015 

do 31.03.2015 

Dni otwarte w Szkole Podstawowej nr 55 14.03.2015 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 

gimnastyka artystyczna/gimnastyka sportowa 

 24.03.2015 – termin podsta-

wowy – hala sportowa 

31.03.2015r. – termin uzupeł-

niający – hala sportowa (dla 

kandydatów,  którzy nie mieli możliwości 

uczestnictwa w terminie podstawowym) 

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej 

 

od 02.04.2015 

do 10.04.2015 

Pierwszy etap rekrutacji 13.04.2015 

Drugi etap rekrutacji 15.04.2015 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifi-

kowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, w tym również 

zakwalifikowanych do klasy sportowej 

20.04.2015 

Składanie przez rodziców rezygnacji z nauki (niezłożenie rezy-

gnacji oznacza wolę nauki w danej szkole) 

od 21.04.2015 

do 24.04.2015 

http://nabor.pcss.pl/szczecin/
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Ogłoszenie wyników, podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klas  

27.04.2015  

do godziny 12.00 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy ogólnej o 

profilu pływackim spośród dzieci przyjętych do klasy I 

maj 2015 

(dokładny termin podany na stronie 

internetowej szkoły 

www.blekitna.szczecin.pl min. 14 dni 

przed przeprowadzeniem rekrutacji) 

Przeprowadzenie rekrutacji do klasy ogólnej o profilu artystycz-

nym spośród dzieci przyjętych do klasy I 

maj 2015 

(dokładny termin podany na stronie 

internetowej szkoły 

www.blekitna.szczecin.pl min. 14 dni 

przed przeprowadzeniem rekrutacji) 
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Szczecin, dnia …………………………. 
 

Oświadczenie 
W związku ze zgłoszeniem mojego dziecka…………………………………..……………… 

               (imię i nazwisko dziecka) 
 

jako kandydata do klasy sportowej ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w rodzinie kan-

dydata występuje (właściwe zaznaczyć): 

a) □ wielodzietność rodziny(tj. troje lub więcej dzieci w rodzinie)
1
 

b) □ niepełnosprawność kandydata
2
 

c) □ niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
3
 

d) □ niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
4
 

e) □ niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
5
 

f) □ samotne wychowywanie dziecka
6
 

g) □ objęcie dziecka pieczą zastępczą
7
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o terminie testów sprawdzających 

do klasy oraz, że warunkiem przyjęcia dziecka do klasy sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia 

potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycy-

ny sportowej. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na pod-

stawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: „Kto, składając zeznania mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

…………………………………..………

. 
    Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

                                                 
1 wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 
2 należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata lub 

orzeczenie o niepełnosprawności 
3 należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców 
4 należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców 
5 należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 
6 samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie 

co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
7 należy dołączyć kopię dokumentów poświadczających objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 


