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            Procedura rekrutacji do klasy I  

                    Szkoły Podstawowej nr 27  

        im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 

                     na rok szkolny 2015/16 

                 

Informacje ogólne 

1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły na rok szkolny 2015/2016, 

zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz kryteriów i 

terminów określonych przez Gminę Miasta Toruń. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I biorą udział: 

- dzieci 7 letnie urodzone między 1 lipca i  31 grudnia 2008r lub odroczone od obowiązku    

  szkolnego w roku ubiegłym, 

- dzieci 6 letnie urodzone w 2009r. 

3.   Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu    

      informatycznego, zgodnie z ustalonymi zasadami i kryteriami prowadzenia   

      postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie. 

      Szczegółowe informacje wraz z wzorami dokumentów ukażą się w momencie uruchomienia       

      przez organ prowadzący naboru elektronicznego. 

 

Zasady rekrutacji do klasy I 

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 27, którzy ubiegają się 

o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu. 

2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 

na podstawie następujących kryteriów: 

LP 
Kryteria 

 

Liczba 

pkt  

dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryteriów 

1. 
Zamieszkiwanie kandydata na terenie  

Gminy Miasta Toruń 

16 

 

oświadczenie rodziców 

kandydata (wzór nr 1) 



2 

 

2. 

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do 

szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy jednego             

z rodziców 

8 
oświadczenie rodziców 

kandydata (wzór nr 2) 

3. 

Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób 

wspierających rodziców w opiece nad 

kandydatem 

4 
oświadczenie rodziców 

kandydata (wzór nr 3) 

4. 

Kontynuowanie edukacji w szkole przez 

kandydata lub jego rodzeństwo, lub 

ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez 

kandydata i jego rodzeństwo 

2 
oświadczenie rodziców 

kandydata (wzór nr 4)  

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w „ustawie rekrutacyjnej”: 

 

LP Kryteria 
Liczba pkt za 

kryterium 

1. Niepełnosprawność kandydata 1 

2. Niepełnosprawność jednego z rodziców 1 

3. Niepełnosprawność obojga rodziców 1 

4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 

5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

7. Wielodzietność rodziny kandydata 1 

 

  

4. Rodzice kandydatów zobowiązani są przedłożyć stosowne DOKUMENTY/ 

OŚWIADCZENIA potwierdzające spełnienie kryteriów obowiązujących w procesie 

rekrutacyjnym. Oświadczenia mogą być weryfikowane, przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej, innymi dokumentami. 

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów na rok szkolny 

2015/2016: 

 

Data Zdarzenie 

początek 09.03.2015 r.  

godz. 9.00 

uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, 

przyjmowanie wniosków w szkole pierwszego wyboru 



3 

 

koniec 10.04.2015 r.  

godz. 15.00 

24.04.2015 r.  

do godz. 12.00 

ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych  do szkoły 

początek 27.04.2015 r.  

godz. 8.00 
potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do 

szkoły  
koniec 29.04.2015 r.  

godz. 15.00 

30.04.2015 r.  

do godz.12.00 

ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły 

początek 27.05.2015 r.  

godz. 9.00 

rekrutacja uzupełniająca 
koniec nie później niż 

31.08.2015 r. 

godz. 15.00 

 

 

                                                    Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  

i nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                           

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do  szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniła do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 


