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Regulamin i harmonogram rekrutacji ucznióW szkolnego Punktu Konsultacyjńe8o
im. J.

Lelewela przy Ambasadzie RP W Brukseli

§1
za§ady rekrutacii ucznióW

1.

Podstawa praWna:

1)

Ustawa

z dnia 7

Września1991

r o sYstemie

ośWiaty(Dż. U. 2015 r. poz. 2156

z póin. zra-),

2)

Rożporządzenie Ministra Edukac.ii Narodowej z dnia 31sierpnia 2010 t W sprawie organi-

zacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywa.iących za granicą (Dz. U. z
2074 l. poż, 454|,
3)

statut szkolnego Punktu Konsultacvjnego,

4)

zarządzenie kierownika szkolne8o Punktu Konsultacyjne8o im. .l, Lel€Wela przy Ambasadzie RP W BrukseliW sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny,

2.

Kryteria rekrutacjii

1) zgodnie ż prżepisami rożporżądzenia W §prawie or8aniżacji kształcenia dzieci obywateli
polskich czasowo przebywających za 8ranicą, do szkolnego Punktu Konsultacyjne8o im.

J.

Lelewela przy Ambasadzie RP W Brukseli, zwane8o dalej sPK mo8ą być przyjmowane:
a) dzieciobywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

b) dzieci obywateli polskich

stale żamieszkalych ża granicą oraz dzieci osób niebędących

obywatelami polskimi - jeźeli sPK posiada Wolne miejsca oraż odpowiednie Warunki
kadrowe, organizacyjne

i

f

inansowe,

2) Warunkiem przyjęcia ucznia do sPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
zaśWiadczenia o UczęszczaniuI

a) do szkoły lokalnej dzia|ającej W systemie ośWiatylub,
b) do szkoły europejskiej dzjalającej na podstawie
Europejskich, sporządzonej W Luksembur8u dnia

Konwencji

o

statucie szkół

21 czerwca 1994

r

(Dz.

U.

z 2005 r. Nr 3, poz. 10), W której dziecko spełnia obowią2ek sżkolny/obowiązek nauki.

67

Etapy rekrutacii u.zniów

1,

składanie Wni05ku o prżyjęcie do sPK oraz wymaganej dokumentacjiI

1) dokumentację

a)

rekrutacy.jną stanoWią:

karta zapisu ucznia zawierająca:
- dane

osobowe ucznia irodziców -

- ośWiadcżenia(przetwarzanie danych o5obowych;

powiadomienie W na8lych

sytuacjach; udostępnianie Wiżerunku)
- ośWiadczenie rodzica o

spelnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku

nauki1

b) zaśWiadczenie ze szkoly lokalnej,

o której mowa W § 1 Ust. 2 regulaminu,

zaśWiadcżenie składa się raz prży przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku żmiany
szkoły zaśWiadczenie musi być aktualizowane,

2)

kjerownik sPK ogłasża nabór ucznióW do klasy pierwszej sżkołyPodstawowej i Liceum

o8ólnokształcącego W sPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej szkoły oraz

i

na tablicy ogloszeń w budynku biblioteki i na terenie szkoły,

3) rekrutacja

ucznióW do sPK rozpoczyna się 15 kwjetnia a kończY się 31 maja bieźącego

roku. Termin rekrutacji uzUpelniającej ustala kierownik sPK,

4)

W

procesie rekrutacji przyjmowana jest Wylącżnie pełna dokumentacja rekrutacyjna

ucznia.
2. składanie dokumentóW rekrutacyjnych i ich Weryfikacja:

1) osobiste złożenieprzez rodzica, Wypełnionej i podpisanej kartY zapisu

ucznia

(dostępnej na stronie internetowej szkoły WWWbruksela.orpe8.pl lub bezpośrednio na
miejscu u pracownika administracji)W sekretariacie 5PK, W terminie do 31 maja br

2)

prżyjęcie iWeryfikacja dokumentóW oraz Zalącżników do re8ulaminu rekrutacji W dniu
31 maja o 8od2. 15.00 W siedzibie sekretariatu szkoly.

3) kierownik

sPK moźe powołać komisję

rekrutacyjną, celem pomocy

W prowadzeniu naboru uczniów do sPK, Pracami komisji kieruje kierownik sPK. W
5klad Komisji Wchod2ą nauczyciele i pracownik adminjstracjj żatrudnieni W sPK,

r

zaśWiadczen]e szkoły ]okalnej, rodzic musi dostarczYć W terminie nie późnie] niż miesiąc po
rożpoczęciu
Niedostarcżenie
zaŚWiadcżenia
W Wyznaczonym terminie skutkuje skreŚleniem ż listy ucżniÓW sPK,

nauki W

sPK,

WW.

4) do zadań Komisji należyI przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i

kwitowanie

potwierdzenia jej prżyjęcia, sprawdzanie dokumentóW pod Wz8lędem formalnym oraz
przy8otowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po.jej zakończeniu,

5)

podcżas składania dokumentóW rekrutacyjnych ucżnia, rodżjc.jest zoboWiązany okazać,

ceIem potwierdżenia informacji żawartych W karcie zapisu ucżnia, następujące
dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty
rodzica/rodzicóW lub opiekunóW dziecka,

6) o prżyjęciu do

sżkoły decyduje kole.jność żgloszeń kandydatóW spetniających kryteria

określone W § 1 ust. 2. W tym celu pracownik sekretariatu rejestruje datę, 8odżinę i
kolejnośćzgłoszeń,
3. opublikowanie WynikóW rekrutacji ucznióW do sPK.

1) po upiywie terminu przyjmowania dokumentóW określonego W harmono8ramie
działań rekrutacyjnych sPK, sporządzana jest lista Wszystkich kandydatóW

2)

po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych ucznióW

3) do dnia 30 czerwca danego roku, kierownik sPK jest zobowiązany podać do
wiadomości rodziców Wyniki rekrutacji,

4)

W prżypadku rezy8nacji ucznia ż nauki W sPK, na je8o miejsce przyjmowana

o5oba

ż listy

jest kolejna

njeprżyjętych, spełniająca Wymo8j formalne, Lista znajduje 5ię

u

kierownika spk,

5) W prżypadku Wykorżystania

pełne.j licżby Wolnych miejsc

nie prżeprowadza się

rekrutacji Uzupełniającej,

4. W

przypadku rezygnacji zgłoszenia ucznia, rodzic jest zobowiązany złoźyćpisemne

potwierdżenie (dro8ą elektroniczną), iż du iecko nie będżie ucżyło5ię

W

sPK,

5, W przypadku Wolnych miejsc, W sPK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której
stosujesię odpowjednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

§3

Harmono8ram rekrutacji
Poniźej proponowany harmonogram rekrutacji,
Do 15 kWietnia dane8o roku,

- Wydanie przez kierownika sPK żarżądzenia określające8o

harmono8ram i zasady rekrutacjii

1)

Do 15 kwietnia dane8o roku/ - umieszczenie ogtoszenia o rozpocżęciu rekrutacji na stronie

internetowej sPK i podanie do Wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.

2)

Do 31 maja danego roku,

-

składanie dokumentóW o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

szkoły Podstawowej, Gimnażjum

i

Liceum ogólnokształcącego W sPK (przyjmowanie

kompletnych dokumentóW Wraz z zalącznikami),

3)

Do 30 czerwca danego roku, - oglosżenie WynikóW rekrutacji.

4) od
5)

1 ljpca danego roku, do

31sierpnia dane8o roku, - rekrutacja użupełniająca,

Do 30 Wrżeśniadane8o roku,

-

dostarczenie zaśWiadczeń, o których mowa W § 1 ust. 2

regulaminu.
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