
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza

w Mińsku Mazowieckim

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 20004 r. nr 256 
poz. 2572 ze zm. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz.624 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz 232 z 
późn. zm. )

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie 
orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13 poz. 114 ze zm. )

I. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 
kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia obowiązku szkolnego.
2. W latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012 na wniosek rodziców obowiązkiem 
szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 
lat.
3. Dyrektor szkoły może przyjąć do szkoły dziecko, które kończy 6 lat, jeżeli 
pozwolą na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem 
przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym ma 
rozpocząć nauke w szkole podstawowej
4. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci: 



a) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b) na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci spoza obwodu 
szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje 
to pogorszenia warunków pracy szkoły

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły nie poźniej niż 
do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w bieżącym roku szkolnym.

II. Klasyfikacja uczniów do klasy integracyjnej

1. Klasyfikacji uczniów dokonuje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja 
kwalifikacyjna w składzie:
a) Wicedyrektor
b) pedagog szkolny
c) psycholog szkolny

2. Wymagana dokumentacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
a) podanie rodziców
b) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia 

specjalnego w formie kształcenia integracyjnego.
c) opinia lekarza o stanie zdrowia dziecka
d) opinia przedszkolna nie później niż do końca maja 2010 roku

III. Organizacja zajęć w klasie integracyjnej

1. Liczna uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20 w tym 3 do 5 uczniów 
niepełnosprawnych

2. Klasa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: nauczyciela 
nauczania zintegrowanego i nauczyciela wspierającego ze specjalnym 
przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Obydwaj są odpowiedzialni za postępy uczniów w równym 
stopniu.

3. Funkcja wychowawcy jest powierzona jednemu z nich.
4. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się 

indywidualny program dla każdego ucznia oparty o zalecenia poradni
5. Proponowane są dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dzieci w ilości 10 

godzin tygodniowo
6. Na pierwszym zebraniu z rodzicami klas pierwszych przedstawiony zostanie 

projekt organizacji pracy w klasie integracyjnej oraz zasady współpracy z 
rodzicami.

7. Rodzice uczniów klasy integracyjnej zobowiązani są do ścisłej współpracy z 
nauczycielami w zakresie postępów w nauce, diagnozy i terapii dziecka.

 


