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Zasady rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej

w roku szkolnym 2022/2023

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. Z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
c) § 36 Statutu Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.

II. Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest w terminach podanych

przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej

szkoły oraz tablicach ogłoszeń przedszkoli.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 172265590.

III. Obowiązek szkolny
W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone
w 2015 r.
Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej,  o ile
korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole.

IV. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zameldowane w obwodzie szkoły, który

obejmuje wieś Markowa.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zameldowane poza obwodem może

zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4.  W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły

dziecka zameldowanych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących 
kryteriów:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

mailto:poczta@spmarkowa.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. SŁUG BOŻYCH RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ                    ZASADY REKRUTACJI    
37-120 MARKOWA 1351 
tel. 172265590, poczta@spmarkowa.pl

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych ) w zapewnieniu mu należytej opieki.

5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, 
decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły kierując się następującymi kryteriami:
a) odległością dziecka do najbliższej szkoły według miejsca zameldowania dziecka,
b) liczebnością oddziałów z uwzględnieniem proporcjonalnego stosunku chłopców i 
dziewcząt.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie
dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko

obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Dyrektor Szkoły decyzję o odroczeniu podejmuje w oparciu o opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.

VII. Zapisy
1.  Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – Dla Rodziców – Dokumenty do pobrania) 
lub sekretariatu szkoły karty zgłoszenia dziecka do klasy I,
b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

VIII. Przepisy końcowe
W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie

zostało  przyjęte,  zostają  poinformowani  niezwłocznie  po  zakończeniu  rekrutacji.  Lista  dzieci

przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły w dniu 29.03.2022 r.
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