
ZASADY PRZYJMOWANIA  UCZNIÓW Z OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

W BIERUNIU DO KLAS I  W ROKU 2017 

Podstawa  prawna:  

Art. 35, art. 36, 37  art. 133, art. 151, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

1. Do 20 marca 2017 r. Dyrektor szkoły wywiesza ogłoszenie o naborze dzieci do klas pierwszych na 

następny rok. Rekrutacja dla dzieci z obwodu trwa do 31 marca 2017 r. 

2. Przy rekrutacji uczniów do szkoły obowiązuje zasada powszechnej dostępności. 

3. Do klasy pierwszej w SP-3 dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera (zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe): 

1) imię, nazwisko, data 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 je 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 potwierdzeniem pocztowym) pismo wzywające do dopełnienia formalności wymienionejw ust. 3. 

6. W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci urodzone w 2010 r.  

7. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2017 

kończy 6 lat. 

8. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 7, jeżeli dziecko: 

 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, albo 

  

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

publicznąporadnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników 

posiadających kwalifikacje określonedla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

9. 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. 

10. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o rok. 

 



11. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po 

zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych., na wniosek rodziców, prawnych 

opiekunów. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego 2017/2018, w którym dziecko siedmioletnie ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

13. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte,  może zezwolić,  

w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające 

obowiązek szkolny w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu 

egzaminu klasyfikacyjnego z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.  

14. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice 

lub prawni opiekunowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


