
 

 

 

 

 

REGULAMIN NABORU 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

 

1. Do szkoły do klasy I może być przyjęte dziecko, które odbyło roczne przygotowanie przed-
szkolne.  

2. Do szkoły do klas programowo wyższych niż pierwsza uczniowie są przyjmowani, w miarę wol-
nych miejsc, na podstawie złożonych dokumentów.  

3. Wymagane dokumenty do klasy I:  
1) podanie (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły),  
2) bezzwrotne wpisowe w wysokości 100 zł, 
3) informacja o gotowości szkolnej,  
4) 2 zdjęcia, 
5) fakultatywnie opinia wychowawcy o zachowaniu, uzdolnieniach oraz mocnych i sła-

bych stronach kandydata, 
6) wypełniona karta świetlicowa (po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej). 

4. Wymagane dokumenty do klas II-VIII:  
1) podanie (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły),  
2) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,  
3) wykaz ocen z I półrocza klasy bieżącej 
4) bezzwrotne wpisowe w wysokości 100 zł,  
5) 2 zdjęcia, 
6) fakultatywnie opinia wychowawcy o zachowaniu, uzdolnieniach oraz mocnych i sła-

bych stronach kandydata, 
7) wypełniona karta świetlicowa (po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej). 

5. Zasady rekrutacji i przyjęć:  
1) O przyjęciu do szkoły do klasy I decyduje opinia o gotowości szkolnej; pozytywna in-

formacja wychowawcy o zachowaniu, sukcesach, uzdolnieniach lub wyróżnianiu się w 
grupie w jakimś zakresie. 

2) Limit przyjęć do jednego oddziału klas I-III wynosi 18 osób. 
3) O przyjęciu do szkoły do klas II-IV decyduje ocena opisowa z klasy programowo niższej, 

oceny z I półrocza klasy bieżącej oraz osiągnięcia.  
4) O przyjęciu do szkoły do klas V-VIII decyduje liczba zdobytych punktów. 
5) Szczegółowe kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

V-VIII określa punkt 6 niniejszego Regulaminu.  



6) Laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych oraz konkursów i olimpiad organizowa-
nych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organi-
zacji konkursów, turniejów i olimpiad są przyjmowani poza kolejnością.  

6. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły kandydat może uzyskać maksymalnie 110 punktów, 
które przyznawane są według następujących kryteriów: 

1) Oceny z I półrocza klasy bieżącej z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jed-
nego przedmiotu wybranego spośród podanych*: historia, przyroda, biologia, geogra-
fia, fizyka, chemia (*wybierany jest przedmiot z najwyższą oceną): 
- celujący – 10 pkt. 
- bardzo dobry – 8 pkt. 
- dobry – 6 pkt. 
- dostateczny – 2 pkt. 
- dopuszczający – 0 pkt. 
 

2) Oceny ze świadectwa ukończenia klasy programowo niższej z języka polskiego, mate-
matyki, języka obcego i jednego przedmiotu wybranego spośród podanych: historia, 
przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia: 
- celujący – 10 pkt. 
- bardzo dobry – 8 pkt. 
- dobry – 6 pkt. 
- dostateczny – 2 pkt. 
- dopuszczający – 0 pkt. 
 

3) Zachowanie z klasy bieżącej: 
- wzorowe – 10 pkt. 
- bardzo dobre – 8 pkt. 
- dobre – 4 pkt. 

 
4) Zachowanie z klasy programowo niższej: 

- wzorowe – 10 pkt. 
- bardzo dobre – 8 pkt. 
- dobre – 4 pkt. 
 

5) Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych – maksymal-
nie 9 pkt. 
- I miejsce na poziomie co najmniej wojewódzkim – 6 pkt. 
- II miejsce na poziomie co najmniej wojewódzkim – 5 pkt. 
- III miejsce na poziomie co najmniej wojewódzkim – 4 pkt. 
- I miejsce na poziomie poniżej wojewódzkiego – 3 pkt. 
- II miejsce na poziomie poniżej wojewódzkiego – 2 pkt. 
- III miejsce na poziomie poniżej wojewódzkiego – 1 pkt 
 

6) Działalność społeczna, wolontariat poświadczone wpisem na świadectwie – 1 pkt. 
 

7. Do szkoły może być przyjęty kandydat, który uzyska co najmniej  60 punktów. 
8. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc w danym oddziale klasowym i równorzędnych wyników 

uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przez więcej niż jedną osobę, 



na drugim etapie uwzględnia się średnią ocen ze wszystkich przedmiotów oraz opinię wycho-
wawcy. 

9. Kandydaci z zachowaniem poniżej dobrego nie będą przyjmowani do szkoły.  
10. Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dy-

rektora Szkoły. 
11. O decyzji komisji Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. 
12. Po zatwierdzeniu listy przyjętych Rodzice składają potwierdzenie chęci realizacji obowiązku 

szkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w terminie do dwóch ty-
godni od podania informacji o przyjęciu.  

13. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024: 
1 lutego – 28 kwietnia 2023 r. – składanie podań o przyjęcie do szkoły 
do 15 maja – rozpatrzenie podań i ogłoszenie wyników naboru przez komisję rekrutacyjną 
do 31 maja – potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły (zawarcie umowy kształcenia, wy-
pełnienie karty świetlicowej) 
(od 16 maja – rekrutacja dodatkowa w miarę wolnych miejsc) 
 

 


