
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  
Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU 

 
 
1. Przy rekrutacji uczniów do szkoły obowiązuje zasada powszechnej dostępności. 
 
2. Do klasy pierwszej w SP-3 dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu na 
 podstawie zgłoszenia rodziców dzieci. 
 
3. 1 marca Dyrektor szkoły wywiesza ogłoszenie o naborze dzieci do klas pierwszych  
 na następny rok . Rekrutacja dla dzieci z obwodu trwa do 31 marca każdego roku. 
 
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: (zgodnie z art. 20 ustawy o systemie 
 oświaty) : 
1) imię, nazwisko, rok urodzenia, PESEL dziecka, 
2) imiona i nazwiska rodziców, opiekunów prawnych dziecka, 
3) adres miejsca zamieszkania rodziców ucznia i ucznia, 
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców ucznia – o i ile posiadają. 
  
Arkusz zgłoszenia dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  
 
5. Rodzice, którzy nie zgłoszą się w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie, 
 otrzymają (za  potw. pocztowym) pismo wzywające do dopełnienia formalności 
 wymienionych w ust. 4. 
 
6. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku rozpoczną: 

1) dzieci urodzone w 2007r.  
2) dzieci 6 letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. 
 

7. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko sześcioletnie urodzone  
 w okresie od 01 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. może rozpocząć spełnianie 
 obowiązku szkolnego  na wniosek rodziców. 
 
8. W roku szkolnym 2015/ 2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

1) urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r., które nie 
rozpoczęły spełniania obowiązku w roku szkolnym 2014/ 2015. 

2) urodzone w 2009r.  
 
9.  Od 1 września 2014r. , na wniosek rodziców,  naukę w szkole może rozpocząć 
 dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje 
 psychologiczną dojrzałość do nauki szkolnej. 
 
10. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły, po 
 zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Dziecko, które zostało 
 wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku odbywania rocznego 
 przygotowania przedszkolnego. 
 



11. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 
 dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o rok. 
 
12. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko 
 mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej, na 
 wniosek rodziców, prawnych opiekunów. 
 
13. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor szkoły może zezwolić,  w drodze decyzji, na 
 spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek 
 nauki  w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu 
 egzaminu klasyfikacyjnego. 
 
14. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani 
 są jego rodzice lub prawni opiekunowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 
KANDYDATA Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU 

 
Niniejszym potwierdzam wolę korzystania od 1 września 2014r. z oferty edukacyjnej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bieruniu, która ze względu na miejsce zameldowania/ zamieszkania mojego 
dziecka jest szkołą obwodową. W przypadku zmiany swojej decyzji, niezwłocznie poinformuję                      
o tym fakcie szkołę. 
 
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA  

IMIĘ I NAZWISKO   

DRUGIE IMIĘ  

PESEL  

DATA URODZENIA, 
MIEJSCE URODZENIA  

 

IMIĘ MATKI /  
OPIEKUNKI PRAWNEJ  

 IMIĘ  OJCA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

NAZWISKO MATKI / 
OPIEKUNKI PRAWNEJ  

 NAZWISKO OJCA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

TELEFON  TELEFON  

EMAIL  EMAIL  

ADRES 
ZAMIESZKANIA 
RODZICÓW/ 
OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH 

   

ADRES 
ZAMIESZKANIA 
UCZNIA  

 

POSIADA ORZECZENIE O POTRZEBIE 
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  

TAK/NIE  

NUMER ORZECZENIA O POTRZEBIE 
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  

 

 
Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej   TAK / NIE  
 
W przypadku tworzenia klasy integracyjnej wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na przydzielenie 
dziecka do takiego oddziału. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w formularzu w celu przyjęcia dziecka do 
szkoły. 
 
………………………………………………………                           ……………………………………………………………… 
     Data, podpis matki/ opiekunki  prawnej                                                data,    podpis ojca/ opiekuna prawnego  

 
*Niepotrzebne skreślić  


