
                                  Zasady przyjęć uczniów do klasy pierwszej 

 Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciechowie na rok szkolny 2022/2023  

 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 2. Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie   

     ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  

     uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli, oddziałów  

     przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form  

     wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których  

     organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska. 

3. Uchwała Nr LVII/521/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2018 r.  

    w sprawie określania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół   

    podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska. 

  

Informacje ogólne 

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są:  

     a ) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,  

     b ) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – 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.  

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe  

    w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.  

3. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po  

    przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi  

    miejscami, na podstawie wniosku rodziców. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu brane są pod uwagę następujące  

     kryteria:  

     a ) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10 pkt. 

     b ) rodzice lub jeden z rodziców dziecka (opiekun prawny) pracuje w miejscowości  

          należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 10 pkt.  

     c ) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców  

         (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt.  

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów:  

     a ) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (dotyczy pkt. 4b),  

     b ) oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka (dotyczy pkt. 4c). 

 


