
                             Szanowni Rodzice ! 

Zgodnie z:  

  1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327       

     oraz z 2021 r. poz. 4).). 

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2021 r. poz.1082ze   

     zmianami).      

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie    

     przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do       

      publicznych przeszkoli, szkól i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)  

 4.  Zarządzenie Nr 0050.2258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz                    

     z   dnia 13 stycznia 2022 r. 

 

                                    ogłaszam nabór do klasy I 

                     w Szkole Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza 

                                            w Gorenicach 

                                     na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja.                      Do 

Szkoły Podstawowej w Gorenicach uczęszczają dzieci zamieszkałe w 

Gorenicach. 

Nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej: 

o  W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego 

rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 r. 

o z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu               

o dane z biura ewidencji ludności - rodzice(prawni opiekunowie),  

składają pisemne zgłoszenie dziecka do klasy I . 

o na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów), 

skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor  

    na wniosek rodziców , po zapoznaniu się z opinią 

    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie  

   dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny  

    formularz i się pod nim podpisuje.(formularze do pobrania w sekretariacie 

    szkoły lub na stronie internetowej). 



 

 

3. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący  

     szkołę.        

 4.  Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie 

     w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału 

     wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor 

     szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. 

Terminy: 

Luty – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych 

ze zgłoszeniem dziecka do klasy I i oddziału zerowego. Powiadomienia 

umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły oraz wywieszane są 

ogłoszenia w budynku szkoły.    

Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny          

2022/2023 odbywa się w terminie od 21 lutego 2022 r.- do 18 marca.2022 r. 

do godz.13.00,  

Lista przyjętych uczniów do klasy pierwszej będzie wywieszona na tablicy 

ogłoszeń w budynku szkoły i umieszczona na stronie internetowej szkoły -  dnia 

24 marca 2022 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 

dnia 24 marca 2022 r. do dnia 29 marca 2022 r. do godz.15.00; 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych – dnia 30 marca 2022 r. 

o godz.15.30    

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły: 

                                             http://sp.gorenice.pl 

 

 

 

 

 


