
REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NIEMCE 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Niemce, zostały przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i odbywać się będą w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

Sieć szkół gminy Niemce od 1 września 2017r. określa UCHWAŁA NR XXVIII/26 4/2017 RADY GMINY 
NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 

 Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie  www.zpociecierzyn.pl  

 Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich 
http://www.spjakubowice.szkolna.net 

 Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie www.zpodys.edupage.org  

 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie www.zskrasienin.pl    

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie 
www.nasutowszkola.edupage.org 

 Szkoła Podstawowa w Niemcach www.zsniemce.pl  

 Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej 
www.spfrudka.edupage.org 

 
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, przyjmuje się : 

 

 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

 dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z 
wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w 
szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej. 

 dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej 
niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do 
klasy I tej szkoły podstawowej  bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
 

Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej  

zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - 

przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 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). Wzór zgłoszenia oraz wymaganego oświadczenia (o miejscu zamieszkania 

rodziców kandydata i kandydata) dostępne będą do pobrania na stronie internetowej i w 

sekretariacie danej szkoły. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły 

w terminie do 19.03.2018 r.  

 

Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej  

http://www.zpociecierzyn.pl/
http://spjakubowice.szkolna.net/
http://www.zpodys.edupage.org/
http://www.zskrasienin.pl/
http://www.nasutowszkola.edupage.org/
http://www.zsniemce.pl/
http://www.spfrudka.edupage.org/


zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana publiczna szkoła 

podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

Informacja o przeprowadzeniu rekrutacji w poszczególnych szkołach podstawowych – tych, które 

nadal dysponują wolnymi miejscami - zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończonym 

terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów z obwodu szkoły, w terminie do 20.03.2018 r. 

Terminy rekrutacji określa załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA  NR 14/2018 WÓJTA GMINY NIEMCE z 

dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 

których Gmina Niemce jest organem prowadzącym . 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z 

uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych 

potrzeb społecznych. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce reguluje: 

UCHWAŁA NR XXVIII/265/2017 RADA GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;  

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. 

Wniosek wraz załącznikami może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół 

podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych. Wnioski dostępne będą do pobrania na stronie internetowej 

i w sekretariacie danej szkoły najpóźniej od 20.03.2018 r.  

Oświadczenia, rodzic/prawny opiekun składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Treść tych oświadczeń może podlegać weryfikacji w celu potwierdzenia 

zawartych w nich okoliczności - na podstawie w art. 150 ust.7 ustawy Prawo  oświatowe. 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

Kandydaci do klasy I publicznej szkoły podstawowej  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność 

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu 
na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) 
mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych w szkołach podstawowych.  

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1592
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1592
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1592
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1592


Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do w/w 
oddziałów ogólnodostępnych oparte jest na w/w przepisach i na zasadach ogólnych. 

 

 

 

 

 

 


