
PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ŁĘTOWEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  

z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych. 

 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

1. Dzieci urodzone w 2009 roku oraz w II półroczu 2008 roku 

a) przyjmowane z urzędu – zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,  

w oparciu o dane z ewidencji ludności,  

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany 

do dyrektora szkoły. 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

1. Dzieci urodzone w 2010 roku: 

a) przyjmowane są z urzędu –  zameldowane i zamieszkujące w obwodzie szkoły,  

w oparciu o dane z ewidencji ludności, 

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły. 

 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. wielodzietność rodziny dziecka 

2. niepełnosprawność  dziecka 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców 

4. niepełnosprawność obojga  rodziców 

5. niepełnosprawność rodzeństwa 

6. samotne wychowywanie dziecka 

7. objęcie dziecka pieczą zastępczą. 



 

WYMAGANE DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI 

 

1. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  trwają od 1-30 marca. 

2. Rodzic osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00 od 

poniedziałku do piątku( lub w dowolnym terminie ustalonym telefonicznie), składając 

kartę zapisu dziecka do szkoły (załącznik nr 1). 

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I/oddziału przedszkolnego następuje 

najpóźniej  w ostatnim dniu maja poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej szkoły.  

 

Dzieci spoza obwodu szkoły 

1. Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia dziecka składają 

wniosek do dyrektora szkoły – załącznik nr 2. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem  do dnia 1 marca powołuje Komisję 

Rekrutacyjną w składzie: wicedyrektor i   dwóch nauczycieli. 

3. Rodzice składają podania do sekretariatu szkoły w terminie do 30 marca. Po tym 

terminie podania nie będą przyjmowane. 

4. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców dzieci, których rodzeństwo 

jest już uczniami szkoły oraz dzieci pracowników szkoły. Pozostałe dzieci 

przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. 

5. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje podania i sporządza protokół najpóźniej do dnia 30 

kwietnia. 

6. Listy przyjętych uczniów wywieszone są na szkolnej tablicy ogłoszeń w ciągu 3 dni 

od posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

 

Tryb odwoławczy: 

 

1. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów, rodzice których podania 

rozpatrzono negatywnie mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do 

dyrektora szkoły. Odwołania  rozpatrywane są w ciągu 7 dni. .  

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.   

3. Lista uczniów przyjętych spoza obwodu ogłoszona zostaje najpóźniej do 20 sierpnia. 

4. W sprawach nie objętych procedurami decyzję podejmuje dyrektor szkoły.  

5. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łętowem,  

a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice powinni zawiadomić o tym 

sekretariat szkoły obwodowej. 

 

     

 

                                                                                                 Krystyna Masłowiec 

                                                                                                     Dyrektor Szkoły 
Łętowe, 27.02.2015 r 

                                                                                                       

   



 (załącznik nr 1) 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA 

do klasy pierwszej / oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Łętowem  

w roku szk. 2015/2016 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka 

Numer PESEL Imię Drugie imię Nazwisko 

              

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Adres zameldowania dziecka: Adres zamieszkania dziecka: 

Adres szkoły obwodowej (w przypadku dzieci nie 

zameldowanych w obwodzie SP Łętowe): 

 

 

Nazwa przychodni, w której została złożona deklaracja 

korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej: 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub inne zaświadczenia? 

TAK (dołączyć ksero)   

  NIE 

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni 

specjalistycznej  

TAK (jakiej ?)          

 

 NIE 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ 

Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Adres zameldowania: 

 

 

Adres zameldowania: 

 

Kontakt: Kontakt: 

Telefon  

(dom, komórka) 
 

Telefon  

(dom, komórka) 

 

e-mail  e-mail  

 



INFORMACJE O DZIECKU  

Zainteresowania: 

 

Choroby, alergie: 

 

Inne uwagi o dziecku: 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach  - nr telefonów, adresów oraz   o chorobach  

 i sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka     w Szkole Podstawowej   

w Łętowem.  Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania Statutu Szkoły, regulaminów, procedur 

obowiązujących w szkole. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych oraz 

celów związanych z realizacją przez szkołę zadań statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) 

Dotyczy zapisu do klasy I 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………. realizuje (zrealizowało) roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego 

………………………………………. …………………………………………………………………. 

(podać adres placówki) 

                              

……………………                                    …………………………                                …………….…………… 

   data miejscowość                                        Podpis matki(prawnej opiekunki)                 Podpis ojca(prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 



(załącznik nr 2) 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I / oddziału przedszkolnego / 

Szkoły Podstawowej w Łętowem w roku szkolnym 2015/2016 

(dotyczy dzieci spoza rejonu) 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka 

 

........................................................................................................ 

( imię i nazwisko dziecka) 

 

do klasy pierwszej / oddziału przedszkolnego/  

 

UZASADNIENIE: 

 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... .........

.......................................................................................................................... ...................  

 

.................................................................................................. 

(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

Łętowe, dn. ................................................... 


