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I. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej  im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. 

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Raciąż na podstawie, 

składanego do dyrektora, wniosku rodzica/prawnego opiekuna. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 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. 

3. Kryteria wymienione w ust. 2 mają jednakową wartość. 

4. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się wówczas, gdy liczba miejsc w oddziale 

przedszkolnym jest niewystarczająca w stosunku do liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne 

wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, albo gdy odział przedszkolny nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 

a) kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

b) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w Zespole Szkół w Starym Gralewie,  

c) kandydat, którego rodzic/e pracuje/ą w wymiarze pełnego etatu lub studiują w trybie dziennym. 

6. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko 5-6 letnie zamieszkałe na obszarze Gminy Raciąż, 

nie zostało przyjęte do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkól w Starym Gralewie, dyrektor szkoły 

informuje o tym wójta gminy Raciąż. 

7. W takiej sytuacji wójt gminy Raciąż ma obowiązek pisemnie wskazać rodzicom inne publiczny oddział 

przedszkolny, który może przyjąć dziecko. 

8. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Starym 

Gralewie w terminie od 1 marca do 31 marca na kolejny rok szkolny (formularze wniosków są dostępne 

w szkole).  

9. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. 2 oraz 

oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt. 5. 

10. Jeżeli liczba wniosków przekracza liczbę miejsc w oddziale przedszkolnym postępowanie rekrutacyjne 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Starym Gralewie (min. 

3 osoby). 

11. Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych oraz sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego. 

12. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po 

zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. 

13. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego po zakończeniu rekrutacji decyduje dyrektor szkoły. 

 



II. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w  Starym Gralewie 

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego 

przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”. 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka 

dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”. 

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka 

zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, 

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły, 

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, 

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej, 

e) dzieci pracowników szkoły, 

4. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w 

punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku. 

5. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 lutego do 31 marca 

każdego roku. 

7. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2007) oraz dzieci 6 

letnich (urodzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.). 

8. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący – dyrektor, 

członkowie - nauczyciele (komisja składa się z minimum 3 osób): 

a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach 

rekrutacji, 

b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły. 

9. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po 

zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I 

zostanie wywieszona w szkole. 

10. W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, 

które w tym roku kończy 6 lat (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) i było objęte wychowaniem 

przedszkolnym w roku 2013/2014. 

 

 

 

 



III. Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. 

1. Przyjmowanie uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie następujących zasad: 

a) z urzędu – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,( Uchwała Nr IV/3/99 Rady Gminy w 

Raciążu  z dnia 26 lutego 1999r późn. zm. Uchwała Nr XII/69/ 2011 RGR z dn. O2.12. 2011r.) - na 

podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia ze sprawdzianu klasy VI, 

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w 

przypadku wolnych miejsc w odpowiednich klasach - na podstawie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia ze sprawdzianu klasy VI. 

2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza 

szkołą. 

 

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół w Starym Gralewie: 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół: 

 


