
Zasady rekrutacji uczniów do klas I szkół podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Sułkowice 

 

Termin rekrutacji 

Przyjmowanie Wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 do 29 marca 2016 r. 

  

Obowiązek szkolny 

1. Zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35), w roku szkolnym 

2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2009 r., 

czyli dzieci 7-letnie. 

2. Zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) na wniosek rodziców 

naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat (rocznik w 2010 r., które odbyło roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne). 

 

Zasady rekrutacji  

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale  

	r XX/112/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

 

3. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów. 

 

4. Druk „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły” można odebrać w sekretariatach szkół 

oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.  

 

5. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły – w miarę wolnych 

miejsc - w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

 

6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów 

klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

7. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną zgodnie  

z art. 20zb ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). 

 

 

 


