
Załącznik nr 4  

 

Procedury i kryteria tworzenia zespołów klas I  

w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej 

 

1. Liczebność uczniów w oddziale nie może wynosić więcej niż 25.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do osobistego potwierdzenie zapisu dziecka 

do klasy pierwszej. Potwierdzają to własnoręcznym podpisem składanym na wniosku.  

Wskazane jest dostarczenie diagnozy końcowej z przedszkola lub oddziału przedszkolnego.  

 

3. Wszelkie prośny rodziców dotyczące rekrutacji powinny być złożone przy zapisie ucznia 

lub najpóźniej przed terminem posiedzenia komisji dokonującej podziału dzieci na klasy. 

Prośby powinny być odpowiednio umotywowane. Prośby rodziców/prawnych opiekunów/ 

dotyczące wyboru nauczyciela nie będą rozpatrywane.  

4. Zespoły dzieci klas I tworzone będą przez zespół powołany przez Dyrektora Szkoły                            

w terminie do 25 sierpnia roku, w którym dzieci rozpoczynają naukę w klasie I.  

5. Podziału dzieci na klasy dokonuje powołany przez Dyrektora Szkoły zespół w składzie: 

Przewodniczący – pedagog/psycholog, członkowie – wychowawcy klas I/nauczyciel 

 

6. Kryteria tworzenia  zespołu klas I: 

 Równomierna liczba uczniów w poszczególnych klasach, 

 Dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwe i z rodzin problemowych powinny być 

równo rozdzielone do poszczególnych klas(orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, karty diagnozy z przedszkola, wywiad z wychowawcami z przedszkola i 

pracującymi tam specjalistami) 

 Dzieci mieszkające w pobliżu siebie mogą być razem w tej samej klasie 

 Dzieci rozpoczynające naukę w szkole w wieku 6 lat będą przydzielane równomiernie 

do poszczególnych klas, 

 

7. Uczniowie zapisani do klasy pierwszej po zakończeniu rekrutacji będą przypisani do klasy 

o najmniejszej liczbie uczniów.  

 

8. Skonstruowane i zatwierdzone przez komisję rekrutacyjną listy klas pierwszych zostaną 

udostępnione rodzicom/prawnym opiekunom niezwłocznie po dokonaniu podziału na tablicy 

ogłoszeń w szkole.  

 

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania zmian na prośbę 

rodziców.  



 

10.  Dyrektor Szkoły decyduje o przydziale wychowawcy do klasy.  

 

11. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych 

niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły.  

 

 

 


