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Zasady przyjęć do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

I. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są: 

1) dzieci 7 letnie (urodzone w 2011 r.) – które nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkol-

nego w poprzednim tj. w roku 2017/2018, 

2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012 r.) – zgodnie z wolą rodziców na ich wniosek je-

żeli dziecko: 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

II. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kościelcu: 

1) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na 

podstawie zgłoszenia (Załącznik nr 1) złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów, 

2) dzieci 6 letnie – zgodnie z wolą rodziców – (Załącznik nr 2), 

3) druk zgłoszenia po pobraniu w sekretariacie szkoły wypełniany jest i składany po podpi-

saniu w sekretariacie szkoły, 

4) wypełnione zgłoszenie: 

a) podpisują czytelnie rodzice dziecka (matka i ojciec)/ prawni opiekunowie, 

b) złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze 

stanem faktycznym. 

Termin składania zgłoszeń do 20 marca 2018 r. w sekretariacie w godz. 7:30 – 14:30. 

III. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kościelcu: 

1) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej, jeżeli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjne-

go- zgodnie z Harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupeł-

niającego (Załącznik nr 4), 

2) rekrutację dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza się na podstawie 

wniosku złożonego w sekretariacie szkoły  przez rodziców/prawnych opiekunów (Za-

łącznik nr 3), 

3) druk wniosku po pobraniu w sekretariacie szkoły, 

4) wypełniony wniosek: 

a) podpisują czytelnie rodzice dziecka (matka i ojciec)/ prawni opiekunowie, 
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b) złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w  zgłoszeniu ze 

stanem faktycznym, 

5) złożony wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora 

szkoły, 

6) po rozpatrzeniu wniosków pod względem formalnym komisja rekrutacyjna podaje do 

publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci za-

kwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia(załącznik nr 5 i 6), 

7) komisja rekrutacyjna: 

a) przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice 

potwierdzili wolę zapisu dziecka do szkoły (załącznik nr 7), 

b) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (za-

łącznik nr 8 i 9) do szkoły poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły i ta-

blicach ogłoszeń, 

8) rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte przysługuje tryb odwoławczy w terminach 

określonych w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełnia-

jącego, 

9) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wol-

nymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, 

10) do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy obowiązujące przy postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

11) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


