
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 11 W KIELCACH 

 
§ 1 

 

1. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej SPI nr 11 rozpoczyna się na wniosek rodziców/prawnych 
opiekunów złożony do Dyrektora Szkoły. Pełną dokumentację należy składać wg podanego 
harmonogramu. 

2. W rekrutacji biorą udział kandydaci, którzy dostarczyli w terminie wymagany komplet 
dokumentów. 

3. W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach (placówka bez obwodu)  obowiązek 
szkolny realizują uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Kielce, a w miarę wolnych miejsc 
z powiatu kieleckiego.  

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej:  

 

 
Rodzaj  

czynności 
 

 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu. 
 

05.05.2020r. -14.05.2020r. 
(do godz. 1500) 

15.06.2020r.-19.06.2020r. 
(do godz. 1500) 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 
 

01.06.2020r.  
(do godz. 1200) 

03.07.2020r. 
(do godz. 1200) 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia. 
 

do 05.06.2020r. 
(do godz. 1500) 

do 09.07.2020r. 
(do godz. 1500) 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

10.06.2020r. 
(godz. 1200) 

14.07.2020r. 
(godz. 1200) 

 
§ 2 

 

Rekrutacja uczniów pełnosprawnych do klasy pierwszej SPI nr 11 
 

1. Wymagana dokumentacja dziecka będącego kandydatem do klasy pierwszej SPI nr 11: 
a) wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi dokumentami 
       (Załącznik 1 – wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły):      
       www.spi11.kielce.eu (zakładka dla rodziców), 
b) informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej sporządzona przez 

wychowawcę oddziału przedszkolnego lub informacja o przygotowaniu dziecka do podjęcia 
nauki w szkole wypełniona przez wychowawcę oddziału przedszkolnego (załącznik 2 – druk 
zamieszczony na stronie internetowej szkoły), 

c) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zamieszkaniu  wraz z kandydatem na terenie gminy 
Kielce, 

d) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do SPI nr 11, 
e) dodatkowo: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych. 

http://www.spi11.kielce.eu/


 
2. Do oddziału integracyjnego przyjmuje się dzieci pełnosprawne wg kryteriów: 
a) rodzeństwo uczące się w SPI nr 11 w Kielcach; 
b) rzetelna ocena dotycząca przygotowania kandydata do podjęcia nauki, dokonana przez 

komisję rekrutacyjną, na podstawie informacji o przygotowaniu  do szkoły (sporządzonej przez 
wychowawcę oddziału przedszkolnego); 

c) ustawowe (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 
zastępczą); 

 
§ 3 

 

Rekrutacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
do klasy pierwszej SPI nr 11 

1. Wymagana dokumentacja dziecka z niepełnosprawnością będącego kandydatem do klasy 
pierwszej SPI nr 11 w Kielcach: 

a) wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi 
dokumentami (wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły), 

b) orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego       
na dany etap edukacyjny, ze wskazaniem do kształcenia w szkole integracyjnej lub klasie 
integracyjnej, 

c) informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, 
d) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu wraz z kandydatem na terenie 

gminy Kielce, 
e) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 

 

2. W pierwszym etapie rekrutacyjnym do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z uwagi na 
niepełnosprawność, zgodnie z kolejnością: 
a) dzieci niewidome i słabowidzące, 
b) dzieci niesłyszące i słabosłyszące, 
c) dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
d) dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, gdy dysfunkcjami są niepełnosprawności    

wymienione w §3 ust.2.1. lit. a-c, 
e) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
f) dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
g) dzieci z zaburzeniami sprzężonymi, z innymi niż podane w §3 ust.2.1 lit. a- c, 
 

3. W oddziale nie może znajdować się więcej niż jedno dziecko ze znacznymi trudnościami 
w samodzielnym poruszaniu się (np. niewidome, na wózku inwalidzkim), a także z autyzmem. 

 

4. Jeżeli liczba kandydatów z tą samą niepełnosprawnością przekracza limit wolnych miejsc,  
o przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie spełnienie kryteriów dodatkowych:  

a) spełnianie obowiązku szkolnego w SPI 11 przez rodzeństwo kandydata, 
b) rzetelna ocena dotycząca przygotowania kandydata do podjęcia nauki, dokonana przez komisję 

rekrutacyjną, na podstawie informacji o przygotowaniu  do szkoły (sporządzonej przez 
wychowawcę oddziału przedszkolnego), 

c) wskazanie w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszym lub na drugim 
miejscu propozycji kształcenia w szkole lub klasie integracyjnej. 

 

§ 4 
 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie  listy kandydatów zakwalifikowanych                          
i kandydatów niezakwalifikowanych komisja rekrutacyjna ogłasza zgodnie z harmonogramem.  

2. Zgodnie z podanym harmonogramem rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie woli 
– deklarację podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego w SPI nr 11.  

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
komisja rekrutacyjna ogłasza zgodnie z harmonogramem. 



4. Wyniki rekrutacji zostają umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole. 
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                   

i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                     
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata            
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

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

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej SPI nr 11 w Kielcach 
Załącznik 2. Informacja o przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
Załącznik 3. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta Kielce 
Załącznik 4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do SPI nr 11 w Kielcach 
 

  

 


