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Załącznik nr 1  

 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I  

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu 

 na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Podstawa prawna:  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); 

 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego            

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz. 1737); 

 

 uchwały Rady Miasta Poznania nr V/52/VIII/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych 

prowadzonych przez miasto Poznań, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 

 

Informacje ogólne 

W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 

roku 2013. Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat w przypadku, kiedy korzystało z wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny w którym ma rozpocząć naukę w 

szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz 

zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.   

 

 

Pkt 1  

 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu uczniowie przyjmowani są: 

  

A) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – nie podlegają procesowi rekrutacji, 

przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia.  
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B) Na prośbę Rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, 

jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to 

pozwalają, po wypełnieniu wniosku. 

 

2. Zapisu do Szkoły dokonują Rodzice/Opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego. 

 

 

 

Pkt 2  

 

1. Do klasy pierwszej sportowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu przyjmowane są dzieci 

na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych.  

 

2. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do klasy sportowej przystępuje do testu sprawności 

fizycznej w wyznaczonym przez Szkołę terminie. 

 

.  

Pkt 3  

 

1. Przyjmowanie dzieci rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka, którą należy 

pobrać w placówce lub na stronie internetowej Szkoły, wypełnić i zwrócić w sekretariacie 

szkoły.  

 

2. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogrmem:   

 

Nabór do klas pierwszych – szkoła obwodowa  

 

 Od 06 kwietnia do 27 kwietnia 2020 roku – składanie zgłoszeń do obwodowych szkół 

podstawowych. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych – szkoły inne, niż obwodowa.  

 

 Od 06 kwietnia do 27 kwietnia 2020 roku -  składanie wniosków i oświadczeń 

potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. 

Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.  

 

 08 maja 2020 roku, godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 Od 08 maja (od godziny 12.00) do 12 maja 2020 roku – potwierdzenie przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Brak 

pisemnego potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych jest jednoznaczne z 

rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.  
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 14 maja 2020  roku, godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko 

kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do 

przyjęcia do szkoły spoza obwodu.  

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej sportowej:  

 

 Od 06 kwietnia do 16 kwietnia 2020 roku – składanie wniosków i oświadczeń 

potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ustawie o Prawie Oświatowym.  

 

 20-21 kwietnia.2020 r. godz.17.00 – przeprowadzenie prób sprawnościowych w celu 

określenia predyspozycji psychoruchowych dzieci.  
 

 24. 04. 2020 roku - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w 
art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 
 

 08 maja 2020 roku, godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 Od 08 maja (od godziny 12.00) do 12 maja 2020 roku – potwierdzenie przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Brak 

pisemnego potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych jest jednoznaczne z 

rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.  

 

 14 maja 2020  roku, godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko 

kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do 

przyjęcia do szkoły spoza obwodu.  

 

Procedura odwoławcza:  

 

 7 dni kalendarzowych od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły – Możliwość złożenia wniosku do Komisji 

rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  

 

 Do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata – Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  

 

 Do 7 dni kalendarzowych od terminu otrzymania pisma uzasadnienia odmowy przyjęcia – 

Możliwość złożenia do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.  
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 Do 31 sierpnia 2020 roku – Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w klasach 

pierwszych.  

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych – szkoły inne , niż obwodowe:  

 

 Od 10 czerwca do 17 czerwca 2020 roku – składanie wniosków i oświadczeń 

potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. 

Wniosek o przyjęcie należy składać w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.  

 

 16 czerwca 2020 roku - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej.  

 

 18 czerwca 2020 roku godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej (lista ta nie jest jednoznaczna z 

przyjęciem kandydata do klasy sportowej)  

 

 19 czerwca 2020 roku godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista 

zakwalifikowanych kandydatów nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły 

innej niż obwodowa). 

 

 Od 19 czerwca (od godziny 12.00) do 23 czerwca 2020 roku- potwierdzenie przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  
 

Brak pisemnego potwierdzenia przez Rodziców/Opiekunów prawnych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.  

 

 25 czerwca 2020 roku godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – imię i nazwisko 

kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do 

przyjęcia do szkoły spoza obwodu.  

   

 

Pkt 3  

 

1. Kryteria rekrutacji uczniów do klasy  pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu spoza 

obwodu szkoły: 

 

A)  zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 65 pkt;  

  

B)  rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła 

podstawowa – 30 pkt;  
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C) oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych 

za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko – 80 pkt;  

 

D) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt; 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie, spełniający którekolwiek z kryteriów , zobowiązani są dołączyć do 

wniosku stosowne oświadczenie, wskazane przy każdym z kryteriów. Brak oświadczenia do 

wybranego kryterium eliminuje przyznanie punktów przez Komisję rekrutacyjną.  

 

 

Pkt 4 

 

1. Liczba klas pierwszych i ich liczebność (nie więcej niż 25 uczniów w jednym oddziale) ustala 

Dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ 

prowadzący.  

 

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

powołana przez Dyrektora szkoły osobnym rozporządzeniem.  

 

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów, 

stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w 

klasie. 

 

4. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje Dyrektor szkoły 

uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.  

 

 

 

Podpis Dyrektora Szkoły   

 

 

………………………… 

 

 

Komisja Rekrutacyjna  

Przyjęliśmy do wiadomości i stosowania: 

 

1. ……………………………………. 

 

2. ……………………………………. 

 

3. ……………………………………. 
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Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu 

wprowadzony dnia …………………………… 


