
                                  REGULAMIN REKRUTACJI                                                                                           

      

           DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                             

                                         W SIEMIECHOWIE                                                                                                                                    

                            

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały 

w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 z późn. zm.). 

 

                                                                Rozdział I 

Informacje ogólne. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na dany rok szkolny  przyjmowane 

są dzieci: 

- 7-letnie  - objęte obowiązkiem szkolnym ,                                                                                                                              

- 6-letnie  - 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). 

                                                               Rozdział II 

Przyjęcie dzieci z obwodu szkoły. 

Do klasy pierwszej publicznej 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: „Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne ze 

stanem faktycznym”. 

Wypełnione Zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej.   

Wzór druku Zgłoszenia określony  corocznie Zarządzeniem  Wójta Gminy Gromnik             

w sprawie określenia wzoru deklaracji kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, 

zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wniosku o przyjęcie dziecka 

spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej (wraz z załącznikami) posiada  

sekretariat Szkoły Podstawowej  w Siemiechowie.                                                                                     

Ponadto można pobrać go ze strony www.sp.siemiechow.pl 

Terminy składania Zgłoszeń określa  Wójt Gminy Gromnik wydając corocznie 

Zarządzenie (wraz z załącznikami) w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na dany rok szkolny do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gromnik. 

                                                                 Rozdział III 

Przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły. 

http://www.sp.siemiechow.pl/


Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznej  szkoły podstawowej.                                                                                                                        

Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej wypełniają Wniosek o przyjęcie. 

Wzór druku Wniosku określony  corocznie Zarządzeniem  Wójta Gminy Gromnik                             

w sprawie określenia wzoru deklaracji kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, 

zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wniosku o przyjęcie dziecka 

spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej (wraz z załącznikami) posiada  

sekretariat Szkoły Podstawowej w Siemiechowie.                                                                                             

Ponadto można pobrać go ze strony www.sp.siemiechow.pl . 

Terminy składania Wniosków określa  Wójt Gminy Gromnik wydając corocznie 

Zarządzenie (wraz z załącznikami) w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na dany rok szkolny do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gromnik.    

Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na 

podstawie kryteriów takich jak:  realizacja obowiązku szkolnego rodzeństwa 

kandydata  w szkole podstawowej, dogodne położenie szkoły, do której ma być 

przyjęty kandydat względem miejsca pracy jednego z rodziców, zamieszkiwanie                           

w obwodzie szkoły krewnych dziecka wspierających rodziców w zapewnianiu opieki 

nad kandydatem, itp.. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są odpowiednio zaświadczenia                                       

i oświadczenia rodziców.  

                                                                 Rozdział IV 

Forma składania dokumentacji. 

http://www.sp.siemiechow.pl/


Nabór do  szkół podstawowej nie jest  przeprowadzony z wykorzystaniem systemów 

informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązuje rekrutacja tradycyjna 

tzw. w forma papierowa. 

Informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać  w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej lub na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Siemiechów, dnia 31.01.2019r.                                mgr Grzegorz Kieroński  

                                                                                                                          Dyrektor szkoły   

 

 

 


