
ZASADY REKRUTACJI  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole Placówek 
Oświatowych w Kołbaskowie  

Termin rekrutacji: od 24.04. 2020r.  do 29. 05. 2020r. 

 I. Do klasy pierwszej  ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:  

 

1. Zamieszkałe w obwodzie szkoły: 

a.  które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku 

szkolnego,  

b. dzieci spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów), pod 

warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia 

warunków pracy szkoły,  

c. w przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu 

wszystkich chętnych z rejonu szkoły są jeszcze wolne miejsca.  

    2. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.  

 

 II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.  

 

1. Dyrektor w Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie stosując zasadę powszechnej 

dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:  

a. na tablicy ogłoszeń dla rodziców,  

b. na stronie internetowej.  

2. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole 

Placówek Oświatowych w Kołbaskowie rozpoczyna się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka 

do klasy pierwszej, którą należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.zpokolbaskowo.pl 

szkoły zał. nr 1  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani 

są przesłać  szkoły  droga elektroniczną scan karty zgłoszenia bądź listem w oznaczonym 

terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną kartę.  

4. Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej na dany rok szkolny.   

5. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w Zespole Placówek 

Oświatowych w Kołbaskowie w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje 

wolnymi miejscami.  



6. Przy rekrutacji do klasy pierwszej nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia 

dziecka w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. 

7. Podstawowym kryterium naboru do poszczególnych klas jest liczba dzieci określonego przez  

organ prowadzący w zasadach tworzenia arkusz organizacyjnego e (maksymalnie 25 uczniów). 

8. Liczba oddziałów w szkole określona jest przez Organ Prowadzący i jest liczbą maksymalną.  

9. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek informowania szkoły rejonowej  

o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do szkoły poza rejonem. 

10. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza rejonem, w przypadku gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice takiego dziecka składają podanie do 

dyrektora szkoły, w którym uzasadniają swoją prośbę. 

11. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów uczniów przyszłych klas pierwszych  

z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas I w Zespole Placówek Oświatowych w 

Kołbaskowie organizowane są do 27 sierpnia bieżącego roku. Informacja o terminie w/w 

spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w szkole 

oraz na tablicach ogłoszeń w rejonie szkoły. 

12. O przydziale uczniów klas pierwszych do poszczególnych klas decyduje dyrektor szkoły w 

porozumieniu z wychowawcami przyszłych klas pierwszych. Decyzja dyrektora o przydziale do 

poszczególnej klasy jest ostateczna. 

13. Zatwierdzone listy uczniów klas I w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie podane są 

do publicznej wiadomości do 26 sierpnia bieżącego roku. 

14. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły 

w porozumieniu z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole 
Placówek Oświatowych w Kołbaskowie  

na rok szkolny 2020/2021 

Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Huberta w Zespole 
Placówek Oświatowych w Kołbaskowie na rok szkolny 2020/2021 

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym 

DANE DZIECKA 

Dane osobowe dziecka 

Imię     Drugie imię    Nazwisko  

 

PESEL   

 

Data urodzenia            Miejsce urodzenia  

 

 

Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania 

Ulica       nr domu  nr lokalu 

 

Kod     Miejscowość 

 

Województwo           Powiat       Gmina 

 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica           nr domu      nr lokal           tel. stacjonarny 

 

Kod    Miejscowość 

 

   

 

   

      

        

           

   

   

      

 



Województwo           Powiat       Gmina 

 

 

Dane rodziców/opiekunów: 

Imię                           Nazwisko                 Telefon (matki) 

 

 

Imię                           Nazwisko                 Telefon (ojca)  

 

Wypełnia rodzic, którego dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły 

Dane o macierzystej szkole obwodowej 

Pełna nazwa szkoły podstawowej 

 

Adres szkoły 

 

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: 

np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

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

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

□ Przestrzegania postanowień statutu szkoły 

□ Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 

□ Uczestniczenia w zebraniach rodziców 

…………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów) 

   

  

   



OŚWIADCZENIE: 

 

 

Mój syn / córka/…………………………….będzie ( nie będzie ) uczestniczył /-ła/ w lekcjach religii 

*Niepotrzebne skreślić 

……………………………………....... 

data i czytelny podpis rodziców( prawnych 
opiekunów) 

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane w celu szybkiego 
kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko nauczycielom, którzy są zobowiązani do 
zachowania tajemnicy służbowej.  Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie 
wyrażam zgodę     

……………………………………....... 

data i czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów) 

 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
 i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych szkoły 
oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych 
odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

……………………………………....... 

data i czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów) 

 


