
Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie oraz oddziału przedszkolnego 
przy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie 

 

 
Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. Nr 67 poz.329, z 
późn.zm.). 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z 
jednych typów szkół do innych (Dz.U z 2004r. Nr 26, poz. 232). 

 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U z dnia 30.10.2013r. poz.1265). 

 
4. Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie. 

 

 

§1. 

 
1. Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie 

przyjmowane są dzieci: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura 
ewidencji ludności, 

b) na pisemną prośbę (wniosek) rodziców/prawnych opiekunów skierowaną do 
Dyrektora Szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

2. Zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują rodzice/prawni 
opiekunowie na podstawie „karty zgłoszenia dziecka do szkoły” – załącznik nr 1 
niniejszego regulaminu Pobierz 

 

3. Zapisu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, dokonują rodzice/prawni 
opiekunowie na podstawie wniosku – załącznik nr 2 niniejszego regulaminu 
Pobierz

http://spkonojad.nazwa.pl/public_html/sp/wp-content/uploads/2023/02/1.pdf
http://spkonojad.nazwa.pl/public_html/sp/wp-content/uploads/2023/02/2.pdf


§2. 

 
1. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Konojadzie przyjmowane są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, oraz 
jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

 

 

2. Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły 

dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie karty zgłoszenia dziecka do 
oddziału przedszkolnego, która jest do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w 

sekretariacie szkoły – załącznik nr 3 niniejszego regulaminu Pobierz 
 

 

3. Zapisu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły dokonują rodzice/prawni 
opiekunowie na podstawie wniosku do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w 
sekretariacie szkoły – załącznik nr 4 niniejszego regulaminu Pobierz 

 

4. W roku szkolnym 2023/2024 oddział przedszkolny będzie istniał, jeśli w oddziale 
liczba dzieci będzie większa niż 10. 

 

 

 
 §3. 

1. Dodatkowe kryteria rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

 Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie: 

• Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) 

• Dziecko z niepełnosprawnością 

• Dziecko, którego jeden z rodziców lub rodzeństwo posiadają niepełnosprawność 

• Dziecko, matki lub ojca samotnie je wychowującego 

• Dziecko, dla którego szkoła podstawowa jest najbliżej miejsca pracy jednego z 
 rodziców 

• Do Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Konojadzie uczęszcza rodzeństwo 

 kandydata 

• W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, mający uprawnienia do opieki nad 
 dzieckiem 

 

 

Do kryteriów dodatkowych rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie – załącznik 
nr 5 niniejszego regulaminu  Pobierz

http://spkonojad.nazwa.pl/public_html/sp/wp-content/uploads/2023/02/3.pdf
http://spkonojad.nazwa.pl/public_html/sp/wp-content/uploads/2023/02/4.pdf
http://spkonojad.nazwa.pl/public_html/sp/wp-content/uploads/2023/02/5.pdf


 

§4. 

 
W sprawie przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły do klasy I i oddziału przedszkolnego 
decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

 

§5. 

 
1. Liczby klas i ich liczebność (nieprzekraczalna liczba 25 osób) ustala Dyrektor Szkoły 

na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący. 

 

 
2. O przyjęciu dziecka do klasy w czasie roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

 

§6. 

 
1. Informacja o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/prawni opiekunowie 

mogą uzyskać osobiście w ostatnim tygodniu sierpnia. 

 

2. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje wniesienie odwołania na piśmie w 
terminie 3 dni od uzyskania w/w informacji. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie 
niezwłocznie. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 

§7. 
 

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego 

 
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

 
2. Decyzje w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły wyłącznie dla dziecka 

zameldowanego w obwodzie szkoły. 

 

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii Poradni PPP. 

 

 

§8. 

 
Terminy zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Konojadzie w roku szkolnym 2023/2024 do 10.03.2023r.  
Terminy zapisu dzieci do klas I w roku szkolnym 2023/2024 do 16.06.2023r.  
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. 


