Zasady rekrutacji uczniów
do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
1. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie:
a) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,
w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły:
a) potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ewidencji ludności,
b) kandydaci do szkoły są obowiązani złożyć do sekretariatu szkoły podanie o przyjęcie do szkoły, na wzorze opracowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wieruszowie, w terminie określonym przepisami prawa oświatowego,
c) kandydaci są obowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 marca danego roku do godz.
15.00 podanie o przyjęcie do szkoły.

3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
a) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły, w miarę istnienia
wolnych miejsc, na podstawie podania o przyjęcie do szkoły (wg wzoru).

4. Komisja rekrutacyjna:
a) rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły spośród
nauczycieli szkoły,
b) komisja rekrutacyjna rozpoczyna pracę po otrzymaniu listy kandydatów, z obwodu szkoły,
przyjętych do szkoły,
c) po wyczerpaniu miejsc komisja rekrutacyjna ustala listę kandydatów nieprzyjętych,
d) po ogłoszeniu listy przyjętych kandydaci z listy kandydatów nieprzyjętych, w miarę możliwości, mogą być przyjęci do szkoły,
e) ostateczna lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych wywieszana jest w
holu szkoły w terminie określonym przez przepisy oświatowe,
f) w przypadku braku obowiązujących dokumentów decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje
komisja rekrutacyjna,
g) z prac komisji sporządza się protokół.

5. Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej:
a) rodzice nieprzyjętego kandydata mogą złożyć pisemne odwołanie, do dyrektora szkoły, od
decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie do pięciu dni od daty ogłoszenia wyników
rekrutacyjnych,
b) dyrektor szkoły podejmuje decyzję, po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnej, w terminie do
końca sierpnia i informuje o niej w formie pisemnej,
c) decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

