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PROCEDURA REKRUTACYJNA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
Na podstawie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem
roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia
szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”
W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2010
roku.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w
danym roku kalendarzowym - 2017 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2011 roku), jednak pod
warunkiem, że:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2016/2017)
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologicznopedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
Dodatkowe informacje dla rodziców:
Wniosek lub zgłoszenie można złożyć do:
1) dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka – dziecko jest
przyjmowane z urzędu;
2) dyrektora publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie
której dziecko mieszka – stosuje się postępowanie rekrutacyjne;
3) dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej – stosuje się zasady przyjmowania uczniów
do szkoły podstawowej ustalone w statucie szkoły.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą
przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia
rodziców.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do
klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

