
REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ STARYM POLU  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Szanowni Państwo. 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

Rekrutacja obejmuje dzieci 7-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci 6-letnie będą 

przyjmowane na wniosek rodziców, jeżeli realizowały w roku szkolnym 2022/2023 roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne bądź posiadają opinię z poradni psychologiczno-

pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Dzieci do klasy I przyjmuje się na podstawie złożonego w sekretariacie szkoły 

kwestionariusza. Zgłoszenia należy dokonać w okresie od 1.03.2023 r. do 31.03.2023 r.  

Kwestionariusz ucznia klasy I szkoły podstawowej można składać: 

1) za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wniosek na adres: szkolastarepole@wp.pl, 

2) osobiście w sekretariacie szkoły w godz. od 730-1430. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I w 

przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami. W sytuacji, gdy kandydatów jest 

więcej niż miejsc, przeprowadza się  postępowanie rekrutacyjne według poniższych 

kryteriów. 

 

Stosownie do art. 154 ust. 3 ustawy Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej 

wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  

a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej 

Kryteria określone  w uchwale nr XXII/163/2017 Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 marca 2017r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Stare Pole, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły. 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Punkty 

1. Kandydat w roku szkolnym, w którym 

odbywa się rekrutacja realizuje roczne 

obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu na 

terenie Gminy Stare Pole 

Pisemne oświadczenie rodzica o 

realizacji rocznego 

obowiązkowego przygotowania 

przez kandydata na terenie 

Gminy Stare Pole  

10 



2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 

szkoły na terenie Gminy Stare Pole 

Pisemne oświadczenie rodzica o 

uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do szkoły na terenie 

Gminy Stare Pole 

7 

3. Rodzic kandydata jest zatrudniony lub 

prowadzi działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Stare Pole 

Pisemne oświadczenie rodzica o 

zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej na 

terenie Gminy Stare Pole 

3 

 

Wójt Gminy Stare Pole działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy określa terminy 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej, jak w poniższej tabeli: 

 

L.p. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie kwestionariusza ucznia 

klasy I szkoły podstawowej  wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2023 r. 

do 31.03.2023 r. 

od 10.04.2023 r. 

do 21.04.2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną kwestionariusza  i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 03.04.2023 r. 

do 05.04.2023 r. 

od 24.04.2023 r. 

do 26.04.2023 r. 

3. Przekazanie rodzicom  

wiadomości  o przyjęciu do szkoły  

07.04.2023 r. 28.04.2023 r. 

 

 

 

 


