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Zasady rekrutacji do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

na rok szkolny 2023/2024 
 

1.  Do klasy pierwszej przyjmowane są objęte obowiązkiem szkolnym: 

1) dzieci 7-letnie, urodzone w 2016r., 

oraz 

2) dzieci 6-letnie, urodzone w 2017r., których rodzice wyrażą chęć wcześniejszego 

rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dziecko, pod warunkiem, że korzystało ono                

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,                      

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną.  

 

2. Zapisania dziecka do szkoły można dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30. 

 

3. Zapisując dziecko do szkoły należy: 

1) okazać dowód osobisty, 

2) w przypadku opiekunów prawnych przedstawić do wglądu oryginał dokumentu 

ustanawiającego opiekunów prawnych, 

3) złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)                            

lub wniosek (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) o przyjęcie dziecka              

do szkoły. 

4) W przypadku zapisywania dziecka sześcioletniego do karty zgłoszenia należy 

dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do oddziału przedszkolnego                

lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającą gotowość szkolną. 

 

4. Obwód szkoły obejmuje: Nałęczów, Kolonię Bochotnica, Cynków i Strzelce. 

 

5. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu                           

na podstawie zgłoszenia rodziców (zgodnie z Art. 133, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe– (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 

1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) 

6. Rodzice mają obowiązek dokonania zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej w dniach               

od 1 marca 2023r. od godz. 8.00 do 15 marca 2023r. do godz. 15.00. 

7. Formularz Karty zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły                        

w zakładce Zasady rekrutacji.  

8. Jeżeli: 

1) rodzice planują zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły do innej szkoły niż 

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie, 

2) rodzice starają się o odroczenie dziecku obowiązku szkolnego, 

3) dziecko przebywa za granicą, 
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4) dziecko zmieniło miejsce zamieszkania, 

obowiązkiem rodziców jest zgłoszenie ww. informacji do sekretariatu szkoły w terminie 

do 15 marca 2023r.  
 

9. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej                     

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal, po przyjęciu dzieci                  

z obwodu, dysponuje wolnymi miejscami (zgodnie z Art. 133, ust. 2 i 3 ustawy z dnia                   

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 

1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185). Postępowanie rekrutacyjne jest 

prowadzone na pisemny wniosek rodzica.  

 

10. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły                        

w zakładce Zasady rekrutacji. 

11. Terminarz rekrutacji: 

1) 06 lutego 2023r. – rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej (pobranie wniosków, 

konsultacje odnośnie wypełnienia wniosku); 

2) 1 marca – 15 marca 2023r. do godz. 15.00– złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do 

szkoły przez rodzica dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły; 

3) 16 marca – 22 marca 2023r. do godz. 15.00 – weryfikacja zgłoszeń; 

4) 23 marca 2023r. do godz. 8.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych do procesu rekrutacji; 

5) 23 marca – 30 marca 2023r. do godz. 15.00 – pisemne potwierdzenie przez rodzica 

woli udziału w rekrutacji do szkoły (druk znajduje się w zakładce Zasady 

rekrutacji); 

6) 31 marca 2023r. do godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym. 

12. W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, po przeprowadzeniu procesu 

rekrutacji, szkoła organizuje rekrutację uzupełniającą: 

1) 17 kwietnia –8 maja 2023r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły w rekrutacji uzupełniającej; 

2) 9 maja – 12 maja 2023r. - weryfikacja zgłoszeń; 

3) 15 maja 2023r. do godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych do procesu rekrutacji; 

4) 15 maja – 19 maja 2023r. do godz. 15.00 – pisemne potwierdzenie przez rodzica 

woli udziału w rekrutacji do szkoły (druk znajduje się w zakładce Zasady rekrutacji); 

5) 22 maja 2023r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych do szkoły w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym. 

13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 
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14. Procedura odwoławcza: 

W terminie 7 dni od dnia przekazania rodzicom wyników rekrutacji, rodzic kandydata może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do szkoły. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy 

skarga do sądu administracyjnego.  

 

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami dyrektor szkoły przeprowadza kolejne postępowanie uzupełniające, które 

powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2023r. 

 

16. Wszelkie informacje na temat rekrutacji uczniów można uzyskać w sekretariacie szkoły                 

w godzinach: 7.30 -15.30 osobiście lub pod numerem telefonu: 81 501 41 30. 

 

17. Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena 

jednego obiadu dwudaniowego, dostarczanego przez Przedszkole im. A. Żeromskiego                 

w Nałęczowie, wynosi 4,70 zł (może ulec zmianie). 

18. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów klas I-III. 

Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godz. 7:00-8:00 i 11:30-16:30. Korzystanie ze 

świetlicy jest bezpłatne. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie złożonego przez 

rodziców (opiekunów prawnych) wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy. Druk wniosku 

znajduje się w zakładce Druki do pobrania. 

 

http://www.sp21.lublin.pl/nowa/download/procedura_odwolawcza.pdf

