
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 

 

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami 

wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56 poz. 458). 

 

§1 

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są: 

a) z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b) na prośbę rodziców/prawnych opiekunów- dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli pozwalają na to 

warunki organizacyjne. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat, a na wniosek rodziców/prawnych opiekunów także 

dzieci, które w tym roku kończą 6 lat pod warunkiem, że dziecko objęte było 

wychowaniem przedszkolnym. 

 

§ 2 

1. Dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 41 

w Krakowie im. Jana Kochanowskiego w Krakowie spoza obwodu szkoły: 

a) Dzieci, które ukończyły klasę 0 w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana 

Kochanowskiego w Krakowie, 

b) Rodzeństwo dziecka uczęszczającego już do Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana 

Kochanowskiego w Krakowie. 

 



§ 3 

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność 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, w składzie: 

• Lider zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

• Pedagog szkolny 

• Wychowawcy tworzonych klas pierwszych 

3. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły 

uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. 

 

§ 4 

1. Listy uczestników z przydziałem do poszczególnych klas udostępnione są do 

wiadomości 18.06.2012 r. 

2. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania na 

piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list. 

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. 

4. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana 

Kochanowskiego w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 41 w dniu 13 marca 2012 r. 

 

 

 


