
NABÓR DZIECI 
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych  

w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnym im.  Karola Miarki w Knurowie 
 w roku szkolnym 2014/2015 

 
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

1. Dzieci przyjmowane do  oddziałów przedszkolnych MSP2 w Knurowie nie podlegają rejonizacji. 
2. Spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci 5 letnie 

(urodzone w  2009 roku) oraz dzieci 6 letnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 
roku, których rodzice nie złożą wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. 

3. Rodzice dzieci wymienionych w pkt. 2  ubiegający się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego                    
w MSP2 składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole” (wzór 
wniosku – Załącznik nr 1) oraz „Oświadczenie rodziców kandydata do oddziału przedszkolnego” 
(wzór oświadczenia – Załącznik nr 2)    

4. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego. 
6. Rekrutacja przebiega w trzech etapach: 

1) weryfikacja wniosków pod względem formalnym 
2) w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę 

następujące kryteria wynikające z ustawy, z określoną punktacją:  

wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt 

niepełnosprawność kandydata 1 pkt 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt 

objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 7 punktów 

3) jeżeli  ilość wniosków nadal przekracza ilość wolnych miejsc bierze się pod uwagę  
następujące kryteria dodatkowe (ustalone przez dyrektora szkoły z organem 
prowadzącym): 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują 
w trybie dziennym (dokument potwierdzający – zaświadczenie z zakładu 
pracy lub z uczelni obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

10 pkt 

Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły, w której 
funkcjonuje oddział przedszkolny (dokument potwierdzający - 
oświadczenie rodzica lub dane własne szkoły) 

4 pkt 

Dziecko potrzebujące wydłużonej opieki, zgłoszone do oddziału 
przedszkolnego w szkole na pobyt powyżej 5 godzin dziennie (dokument 
potwierdzający - oświadczenie rodzica) 

3 pkt 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 17 punktów 

  

  

 

https://msp2knurow.edupage.org/files/ZALaCZNIK_NR_1-WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DO_OP.pdf
https://msp2knurow.edupage.org/files/ZALaCZNIK_NR_2-OSWIADCZENIE_RODZICOW.pdf


Zasady naboru do klas pierwszych 

1. Do klasy pierwszej w MSP2 dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu  na 
podstawie zgłoszenia rodziców (Wzór zgłoszenia – Załącznik nr 3). 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 
przyjmowane są na wniosek rodziców (Wzór wniosku – Załącznik nr 4). Rodzice (prawni 
opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności 
swojego wyboru. 

3. W roku szkolnym 2014/2015 w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają   naukę dzieci                           
urodzone w 2007 roku (siedmioletnie) oraz dzieci (sześcioletnie) urodzone w pierwszej połowie 
2008 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca). 

4. W roku szkolnym 2014/2015 w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą na wniosek rodzica 
rozpocząć naukę również dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku (od 1 lipca  do 31 
grudnia). 

5. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego. 
7. Rekrutacja przebiega w trzech etapach: 

1) weryfikacja wniosków pod względem formalnym 
2) w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę 

następujące kryteria (ustalone przez dyrektora szkoły) z określoną punktacją:  

Kandydat odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej do której ubiega się o przyjęcie               
w postępowaniu rekrutacyjnym (dokument potwierdzający - 
oświadczenie rodzica lub dane własne szkoły) 

3 pkt 

Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły, w której 
funkcjonuje oddział przedszkolny (dokument potwierdzający - 
oświadczenie rodzica lub dane własne szkoły) 

2 pkt 

Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub 
studiuje w trybie dziennym (dokument potwierdzający – zaświadczenie               
z zakładu pracy lub z uczelni obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

1 pkt 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 6 punktów 

8. Komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza w dniu 14 kwietnia 2014 roku o godzinie 
1400 listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci, podając najniższą liczbę punktów, 
która  uprawnia do przyjęcia. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w terminie 3 dni roboczych (do 17 kwietnia 2014 roku 
do godziny 1500) do potwierdzenia woli   podjęcia nauki przez dziecko w MSP2 (podpisem                                   
w sekretariacie szkoły na liście). Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca. 

10.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi  w dniu 4 czerwca 2014 roku                               
o godz. 1400. 

11.  W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej                   
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

12. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora MSP2                                         
w Knurowie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

https://msp2knurow.edupage.org/files/ZALaCZNIK_NR_3-ZGLOSZENIE_DZIECKA_DO_KLASY_1.pdf
https://msp2knurow.edupage.org/files/ZALaCZNIK_NR_4-WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DO_KLASY_1.pdf


14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni                    
od dnia otrzymania odwołania.  

15. Rodzic ma prawo zaskarżyć decyzję dyrektora szkoły do sądu administracyjnego.  

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

17. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego 
zatwierdzonego przez organ prowadzący. 

18. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana 
przez dyrektora szkoły. 

19. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie większą 
jednak niż 25. 

20. Podziału uczniów na oddziały klasowe dokonuje się  według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od 
najmłodszych uczniów. 

20. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły dokonując podziału 
może przyjąć ucznia do klasy pierwszej odstępując od zasady wymienionej w punkcie 20. 

 


