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Zasady rekrutacji dzieci do pierwszej klasy 

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 

1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) zw. dalej ustawą. 

 

I. Termin rekrutacji. 

1. Nabór do klasy pierwszej na dany rok szkolny prowadzony jest w sekretariacie szkoły w okresie zgodnym 

z harmonogramem określonym w punkcie IX. 

2. O terminie naboru, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez: 

a) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w szkole. 

b) umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły: spkp.pl 

c) przekazanie indywidualnych informacji zainteresowanym rodzicom w formie pisemnej. 

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu: 34 32 73 304 

4. W maju 2023r. zorganizowane zostanie spotkanie dyrektora i pedagoga szkolnego z dziećmi w celu poznania 

szkoły. 

5. W czerwcu 2023r. zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dyrektora z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

 

II. Obowiązek szkolny. 

W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają; 

a) dzieci 7 - letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

b) dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2017) – 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. 

 

III. Kandydaci z obwodu. 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły z sołectw: Kamienica 

Polska, Zawisna, Zawada, Rudnik Wielki, Kolonia Klepaczka, Romanów, Podlesie, Wanaty, Osiny. 

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - 

przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu 

zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

 

IV. Kandydaci spoza obwodu. 

1. Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie                

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka 

zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci 

przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium ustawowe Punkty Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

1  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność,  orzeczenie  

o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                          

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

3.  Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

1 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 1 

1 
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5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

1 

6.  Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie  

 

1 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz                                           

o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem. 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

1 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

8.  Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza już do tej 

szkoły 

1 Oświadczenie rodziców 

9.  Zameldowanie 

kandydata na terenie 

gminy Kamienica 

Polska 

1 Zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu gminy 

 

 

 4.  Potwierdzanie woli nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa: 

a) warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie w określonym terminie przez rodzica/prawnego opiekuna 

w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane oświadczenia woli podjęcia nauki w danej szkole, 

b) w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia woli podjęcia 

nauki w szkole, do której zakwalifikowało się dziecko, świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole. 

5.  W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej w danym roku szkolnym rodzice 

nieprzyjętego dziecka zostają powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 

 

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi: 

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym 

obywateli polskich. 

 

VI. Odroczenia 

1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 

168 ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 31 

ust. 2 ustawy, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej,              

w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się 

nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć 

spełnianie obowiązku szkolnego. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, 

z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających 

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych. 

8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 5, kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 
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wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

 

VII. Obowiązek szkolny poza szkołą: 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić,             

w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie 

roku szkolnego, jeżeli: 

a) szkoła podstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym 

zamieszkuje dziecko; 

b) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

- opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

- oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

- zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

 

VIII. Zapisy: 
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na: 

a) pobraniu formularza zgłoszenia z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły 

b) wypełnieniu i podpisaniu formularza przez oboje rodziców, 

c) złożeniu formularza w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej przy ul. A. Ferensa 12a. 

 

IX. Harmonogram rekrutacji 

 

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły 01.03.2023r. 24.03.2023r. 

2. Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu 

szkoły 

27.03.2023r. 01.04.2023r. 

3. Publikacja list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

12.04.2023r. godz. 10.00 

4. Potwierdzenie woli i dostarczenie 

dokumentów (w przypadku wniosków 

spoza obwodu 

12.04.2023r. 24.04.2023r. 

5. Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych 28.04.2023r. 

6. Rekrutacja uzupełniająca 01.06.2023r. 09.06.2023r. 

7. Publikacja list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych w rekrutacji 

uzupełniającej 

12.06.2023r. godz. 10.00 

8. Potwierdzenie woli i dostarczenie 

dokumentów (w przypadku wniosków 

spoza obwodu) 

13.06.2023r. 16.06.2023r. 

9. Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych 

w rekrutacji uzupełniające 

21.06.2023r. godz. 10.00 

 


