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ZASADY PRZYJĘĆ
do I klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu w r.szk. 2017/2018
1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie dziecka do
szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
2. Od 1 września 2017 roku naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczną dzieci
urodzone w 2010 roku (są to dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 wieku 6 lat nie poszły
do klasy pierwszej) oraz dzieci z 2008 i 2009 roku, które zostały odroczone ze względu na
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć
naukę dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – oznacza to, że dziecko
urodzone w 2011 roku może zostać przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że:
a). chodzi do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2016/2017; lub
b). posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane
są z urzędu.
Przyjęcie następuje na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy Szkoły
Podstawowej nr 1 w Orzeszu.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i
kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe).
Druki zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły, przedszkolach, stronie www szkoły.
Termin zgłoszenia dziecka od 13.03.2017 r. do 24.03.2017 r.
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria oraz terminy rekrutacji określone
przez organ prowadzący.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej
klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu.
Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły, przedszkolach, stronie www szkoły.

