
REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY I KLASY 
Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 

w Słupnie 
                                                          

Podstawa prawna: 

  art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
 
). 

USTALENIA OGÓLNE 

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego  w Słupnie  

przyjmowane są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie (rejonie) szkoły, które w danym roku 

kalendarzowym kwalifikują się do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie 

art. 14 ust.1 a lub art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póz. zm,) a także dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję                                           

o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 1 ust.1 ustawy; 

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli 

w klasach są wolne miejsca. 

 Do klas programowo wyższych (od klasy II do VIII) mogą być przyjmowani uczniowie   w 

zależności od możliwości szkoły i liczebności klas, w szczególnych przypadkach:  

a) zmiana miejsca zamieszkania i zameldowanie w obwodzie Szkoły Podstawowej im. abp 

Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, 

b) inne ważne względy uwarunkowane sytuacją rodzinna - decyzję w tej sprawie podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

 

I. Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej decyduje Dyrektor Szkoły – powołuje komisję     rekrutacyjną, 

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania. Rodzice dzieci z rejonu i spoza rejonu - 

zobowiązani są do złożenia w kancelarii szkoły następujących dokumentów:  

1. W terminie: od dnia 15.02 do dnia 15.04. karty zapisu ucznia do klasy I opracowanej                       

na potrzeby szkoły ( wzór karty) dostępny w Sekretariacie Szkoły lub do pobrania w wersji PDF                  

na stronie internetowej szkoły  http://www.spslupno.pl/ 

2. Dyrektor Szkoły podejmie decyzję w sprawie przyjęcia dziecka - spoza rejonu - do klasy pierwszej 

nie później niż do dnia zakończenia zajęć w bieżącym roku szkolnym.  

3. O przyjęciu dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych do nauki w szkole decyduje 

Dyrektor Szkoły po wnikliwym zapoznaniu się z Orzeczeniem wydanym przez Poradnię 



Psychologiczno - Pedagogiczną. Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - zobowiązani 

są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:  

a) w terminie: od dnia 15.02 do dnia 15.04. karty zapisu ucznia do klasy pierwszej opracowanej na 

potrzeby szkoły (wzór karty) dostępny w Sekretariacie Szkoły lub do pobrania w wersji PDF na 

stronie internetowej szkoły http://www.spslupno.pl/ 

b) pisemnej informacji o stanie zdrowia dziecka. 

4. Dyrektor Szkoły podejmie decyzję w sprawie przyjęcia dziecka o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, do klasy pierwszej nie później niż do dnia zakończenia zajęć w bieżącym roku 

szkolnym, a do końca czerwca każdego roku, powiadamia pisemnie rodziców  (prawnych opiekunów) 

dzieci, które nie zostały przyjęte do Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 

w Słupnie. 

 

Postanowienia końcowe  

1. Liczbę klas pierwszych ustala Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb, możliwości kadrowych                    

i bazowych szkoły.  

2. Listę przyjętych uczniów do klas I Szkoły Podstawowej im. abp Antoniego Juliana 

Nowowiejskiego w Słupnie ustala się do końca czerwca każdego roku.  

3. Listy klas pierwszych z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości (wywiesza się na drzwiach 

szkoły) w ostatnim tygodniu wakacji.  

4. Odwołania rodziców (prawnych opiekunów) mogą być kierowane w formie pisemnej do Dyrektora 

Szkoły nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w nowym roku szkolnym  

5. Wszelkie uwagi o przebiegu rekrutacji przyjmowane są przez Dyrektora Szkoły w godzinach 

urzędowania. 

 

Załącznik  nr 1 

Wewnętrzny regulamin Komisji Rekrutacyjnej 

1. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły w składzie: 

a) wychowawcy tworzonych klas pierwszych, 

b) pedagog szkolny/psycholog szkolny. 

2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując 

zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie. Liczba 

uczniów w klasie nie powinna przekraczać 25. 

3. W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców (prawnych opiekunów) np. 

umieszczenie rodzeństwa w jednej klasie, umieszczenie kolegów/koleżanek w jednej klasie – rodzice 

obojga dzieci potwierdzają zobowiązani są potwierdzić tę wolę. 



4. Nie ma możliwości przechodzenia całych grup przedszkolnych.  

5. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły uwzględniając 

propozycje Komisji Rekrutacyjnej i zasadę ogólnej dostępności. 

 


