
Rekrutacja do klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej w 
Zabrzeży na rok szkolny 
2018/2019

 
 

            Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone 
zostały 
w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59).
 
PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
            Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 
2018/2019 przyjmowane są dzieci:
- 7-letnie (urodzone w roku 2011) - objęte obowiązkiem szkolnym,
- 6-letnie (urodzone w roku 2012) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 
korzystało 
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).
 
PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH
            Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci 
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
Przyjęcie następuje na podstawie Zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym 
obwodzie. Zgłoszenie zawiera:
 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je 
posiadają.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 
zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
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oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.
Wypełnione Zgłoszenie rodzic do sekretariatu szkoły.
 
PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU
            Postepowanie rekrutacyjne o przyjęcie do klasy pierwszej  szkoły 
podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  
szkoły podstawowej. Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy 
pierwszej  szkoły podstawowej wypełniają Wniosek o przyjęcie. Wzór druku 
Wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat. Terminy składania Wniosków określił organ prowadzący Wójt Gminy 
Łącko z dnia 30.01.2018r.   
            Kandydaci do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są na 
podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria 
przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w 
Uchwale Nr 17/XXXI/2017 Rady Gminy w Łącku z dnia 20 marca 2017 roku w 
sprawie kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę 
Łącko.
 
            Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod 
uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
1) dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole , w której 
składa wniosek- 3 punkty;
2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku 
do szkoły, do której składa wniosek-3 punkty;
3) dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca 
zamieszkania niż jego szkoła obwodowa- 2 punkty;
4) dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną 
sytuację rodzinną wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób 
zamieszkujących w obwodzie szkoły-1 punkt;
5) dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły 
podstawowej-1 punkt;           

 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ W 
2018 ROKU.

-do 15 lutego dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;

- od 14 marca do 30 marca szkoła przyjmuje zgłoszenia rodziców / opiekunów 
prawnych dzieci zamieszkałych w jej obwodzie oraz wnioski rodziców / 
opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły;



-  od 03 kwietnia do 10 kwietnia komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone 
zgłoszenia i wnioski;

-12 kwietnia komisja podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych;

-20 kwietnia podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ;


