
ZASADY REKRUTACJI  
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 obowiązujące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach  

na rok szkolny 2022/2023 

  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 133 ust. 1, 2 ((Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248), 

2. Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 stycznia 2020 r. 

  

Termin rekrutacji: 

 Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły  składają w terminie od 21 lutego 2022  roku 

do 1 kwietnia 2022 r. „KARTĘ  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ”, 

natomiast  rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają w dniach od  9 maja  

do  16 maja 2022 roku „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ”.  

  

Obowiązek szkolny: 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które  

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat pod warunkiem że dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym  rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,  albo 

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

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

 

Zasady rekrutacji: 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na 

podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „KARTA 

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ”,  a który obejmuje określone w Uchwale 

Rady Gminy Nr V/62/2019 następujące miejscowości ulice: Brzeszcze ulice: Akacjowa, Aleja 

Dworska, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Drobniaka, Dworcowa, Artura Grottgera, 

Grunwaldzka, Gen. Hallera, Irysowa, Jaśminowa, Jana Kochanowskiego, Kombatantów, Marii 

Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Kręta, Królowej Jadwigi, Ignacego Krasickiego, Liliowa, 

Władysława Łokietka, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Gabriela Narutowicza, Obozowa, Józefa 

Piłsudskiego, Pszczyńska,  Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Storczykowa, Turystyczna, 

Tysiąclecia, Kazimierza Wielkiego, Wałowa, Wojska Polskiego,  Stanisława Wyspiańskiego, 

Zielona, Żwirki i Wigury, Jawiszowice – Os. Paderewskiego. 

2. Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej może zostać przyjęte do pierwszej 

klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie 

wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów) druku „WNIOSEK  

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ”. 



3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, przeprowadzone zostanie postępowanie 

rekrutacyjne według określonych kryteriów. 

4. O przyjęciu kandydata decydować będzie komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 biorąc pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) kandydat zamieszkuje na terenie obwodu szkoły podstawowej - 10 p 

2) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Brzeszcze - 9 p 

3) kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkół,  

w przypadku gdy dana szkoła podstawowa wchodzi w skład tego zespołu szkół- 8 p 

4) rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w danej szkole - 7 p 

5) niepełnosprawność kandydata - 5 p 

5. Kandydat bierze udział w procesie rekrutacji w momencie, gdy rodzic kandydata złoży  

w sekretariacie szkoły poprawnie wypełniony „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

KLASY PIERWSZEJ” wraz z niezbędnymi dokumentami jego dotyczącymi. 

6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria tj: 

- oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, 

-  w przypadku kryterium określonego w punkcie 5) kopia orzeczenia  o potrzebie kształcenia 

specjalnego kandydata, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica (opiekuna prawnego) kandydata. 

7. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów,  

w przypadku równej liczby decyduje data wpływu wniosku. 

8. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

 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 punkcie 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. Do wniosku,  

o którym mowa dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydaną przez  publiczną poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną 

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie  

z punktem 1 kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego.  

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 ze strony internetowej (zakładka – Szkoła - Rodzice i uczniowie - Rekrutacja) lub 

sekretariatu szkoły lub w przedszkolach „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 

PIERWSZEJ” lub odpowiednio „WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY 

PIERWSZEJ” 



b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY 

PIERWSZEJ” (załącznik nr 1) do dnia 1 kwietnia 2022 r. czy „WNIOSKU O PRZYJĘCIU 

DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ” (załącznik nr 2) do dnia 16 maja 2022 r. w sekretariacie 

szkoły. 

3. Zapisu do klasy pierwszej dziecka 7-letniego oraz dziecka 6 –letniego,  dokonują 

rodzice/prawni opiekunowie za okazaniem dowodu osobistego. 

4. Zatwierdzone listy uczniów klas I  dzieci z obwodu rodzice mogą sprawdzić w sekretariacie 

szkoły lub na tablicy ogłoszeń w dniu  8  kwietnia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 

w dniu 20 maja bieżącego roku. 

  

Przepisy końcowe: 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata i liczbę przyjętych do oddziału, podejmuje dyrektor szkoły.  

2. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 


