
' 
fAMlL�NY 
PoZNAH 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ COGITO 

W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017 /2018 

Zasady przyjęć do klas I w szkole podstawowej zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
• ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U 2017, poz.
610),

• zarządzenia Zarządu Fundacji Familijny Poznań w sprawie terminów składania
wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację
Familijny Poznań,

• uchwały Zarządu Fundacji Familijny Poznań w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację
Familijny Poznań, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.

1. Informacje ogólne

1) Do klas I przyjmowane są:
a) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) - objęte obowiązkiem szkolnym,
b) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli

dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku
szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.

2. Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci 
zamieszkujący na terenie obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88 
w Poznaniu lub na wniosek rodziców kandydaci zamieszkujący poza obwodem 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu. 

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

1) Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88
w Poznaniu, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są na
podstawie zgłoszenia.
Wymagana dokumentacja: oświadczenie o m1e1scu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
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