
Rekrutacja do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie w roku szkolnym 2018/19 

Termin rekrutacji do klas I szkoły podstawowej – do 23 lutego  2018 r. 

 

1. W roku    szkolnym   2018/2019  do  klas   pierwszych   szkół   podstawowych   pójdą  dzieci  
7-letnie z rocznika 2011. 

2.   Naukę w klasie pierwszej  mogą rozpocząć  (na wniosek rodziców) również dzieci  6-letnie jeżeli 
wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli 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 albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4, 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. 

6. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

7.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  rozpoczęcie 
spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

9. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym. 

10. Wniosek, o którym mowa w pkt. 9, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 
lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 
Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w 
którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

11. Do wniosku, o którym mowa w pkt.9, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w 
danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo 
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

12. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 8, 
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku 
umożliwiającym dzieciom realizację odpowiednio obowiązku szkolnego. 

13. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 
wniosku/zgłoszenia rodziców zamieszkałych w tym obwodzie. 

14. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli są wolne miejsca. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na 
podstawie złożonego wniosku/zgłoszenia.  

 
W załączeniu: 
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej,  Druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie 
internetowej szkoły  spgasocin.edupage.org 
 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

      



Nr  wniosku ………………. 
                                  (wypełnia szkoła) 

Rekrutacja odbywa się na zasadach, które zostały określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Zarządzenia nr ……………. Wójta Gminy Sońsk  w sprawie ustalenia harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 

podstawowych oraz określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sońsk . 

 

Wniosek/zgłoszenie 
o przyjęcie  do  szkoły podstawowej w  Szkole Podstawowej  w Gąsocinie 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie dziecka do  klasy pierwszej 

1.  Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka 
lub seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Adres zameldowania  
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 

Przybliżona odległość do szkoły w 
kilometrach 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania: 
 

Wyszczególnienie matki/opiekunki ojca/opiekuna 

Imię i nazwisko  
 

 
 

Adres miejsca zamieszkania  
 

 

Adres poczty elektronicznej i 
numery telefonów kontaktowych  
 

  

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
1) Godziny pobytu dziecka w placówce od ...................  do ..................... 

2) Posiłki:        obiad        tak    /    nie       (odpowiednie zakreślić) 

3) Korzystanie ze świetlicy szkolnej    tak    /    nie       (odpowiednie zakreślić) 



4. Dodatkowe informacje o dziecku dołączone do wniosku (np. stan zdrowia, 

orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba 

szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

 

                                              tak    /      nie    (odpowiednie zakreślić) 

        

5. Oświadczenie 

Oświadczam, że   

a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych we wniosku, 

c) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego 

miejsca zamieszkania, 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych 

z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

 

6. W załączeniu przekazuję oświadczenia zgodne z kryteriami dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
 

Pouczenie:  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym/uzupełniającym, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), administratorem 

danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor przedszkola, do 

którego wniosek został złożony. 

 Gąsocin, dnia ............................                                   ........................................................... 

        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

              ........................................................... 

                    (podpis dyrektora szkoły) 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Sońsk, dn. 30.01.2018 r. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do  klasy pierwszej szkół podstawowych.  

 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

1.  Składanie  wniosków wraz z załącznikami. Do 23 lutego 

2018 r.                    

0d 1 do 3 sierpnia 

2. Podanie do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń  listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

5 marca 2018 r. 26 sierpnia 2018 r. 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Od 6 marca do 

16 marca 2018 r. 

Od 16 do 17  

sierpnia 2018 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń, listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

20 marca 2018 r. 21 sierpnia 2018 r. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla 

klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 - dzieci zamieszkałych poza 

rejonem szkoły 

REKRUTACJA 

Od dnia Do dnia   

01.02.2018 r. 09.03.2018 r. 15 00 Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub 

opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej w szkole podstawowej. 

 12.03.2018 r.  Prace Komisji Rekrutacyjnej. 

 13.03. 2018 r. 9 00 Opublikowanie w szkołach podstawowych  list 

kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów 

niezakwalifikowanych. 



UWAGA : zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 

przyjęciem do szkoły. 

13.03.2018 r. 16.03.2018 r. 15 00 Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły. 

 19.03.2018 r. 9 00 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych. 

Rekrutacja – nabór uzupełniający 

16.08.2018 r. 17.08. 2018 r. 15 00 Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami i oświadczeniem. 

 21.08.2018 r.  Prace Komisji Rekrutacyjnej. 

 22.08.2018 r. 9 00 Opublikowanie w szkołach podstawowych  list 

kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

UWAGA : zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 

przyjęciem do szkoły. 

22.08.2018 r. 24,08.2018 r. 15 00 Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły 

 27.08.2018 r. 9 00 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca. 

 

 

 

Sońsk, dn. 30.01.2018 r. 

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej 
w szkołach na terenie Gminy Sońsk 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza 
obwodem szkoły, jeżeli nie powoduje to skutków finansowych w postaci konieczności utworzenia 
nowego oddziału, dodatkowego podziału na grupy na lekcjach wychowania fizycznego, 
informatyki i języków obcych. 

2. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej 
przez Gminę Sońsk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do 
potwierdzenia kryteriów: 

 



 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 
 

 

Liczba 

punktów 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. Kontynuacja nauki w danej szkole po odbyciu 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 
15 pkt Oświadczenie 

rodziców/ prawnych 

opiekunów 

2. W szkole kształci się rodzeństwo kandydata. 8 pkt Oświadczenie rodzica/ 

prawnego opiekuna 

3. Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do 

szkoły obwodowej. 
4 pkt Oświadczenie rodzica/ 

prawnego opiekuna 

4. Miejsce pracy rodziców/ opiekunów prawnych 

znajduje się w obwodzie szkoły 
4 pkt Oświadczenie rodzica/ 

prawnego opiekuna 

 Maksymalna ilość punktów 31 

 

 

 

 

 

 


