
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W WOLBORZU  

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 
996; zm. Dz. U. 2017 r., poz. 59, poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 
1290, poz. 1669 i poz. 2245). 

2. Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Wolborza z dnia 19 stycznia 2022 r.  
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

3.  Statut Szkoły Podstawowej w Wolborzu 
 

Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 
odbywa się w terminie od 01.02.2023 r.- do 31.03.2023 r.   

 
§1 

Obwód Szkoły Podstawowej w Wolborzu obejmuje następujące miejscowości: 

Wolbórz, Młynary, Lubiatów, Lubiatów-Zakrzew, Świątniki, Kuznocin, 

Krzykowice, Polichno, Psary Witowskie, Psary Stare, Bogusławice od nr 51 do 

115 

§2 

W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają 
dzieci: 

• urodzone w 2016 r. 

• urodzone w 2017 roku, które odbyły obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym 
ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej, a  których rodzice podejmują 
decyzję o posłaniu dziecka 6-letniego do szkoły, 

• urodzone w 2017 roku, które nie odbyły rocznego przygotowania 
przedszkolnego, a posiadają opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej o gotowości do podjęcia nauki w szkole i ich rodzice złożą 
pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły. 

§3 



 

Rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej  Wolborzu dokonuje się  
z zachowaniem następujących zasad:  

1. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. 
2. Do klasy pierwszej przyjmowane są: 

o z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu               
o dane z biura ewidencji ludności, 

o na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) 
skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami  

§4 

Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie 
dowodu osobistego. Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia dziecka i się pod nią 
podpisuje. 

§5 

Liczbę klas pierwszych  ustala organ prowadzący szkołę.    

§6     

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (opiekunów prawnych)                   

o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa 

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się                    

z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

         1)     rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole 

         2)      rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych, zamieszkują w pobliżu obwodu szkoły, 

         3)      rodzice lub jeden z rodziców/opiekunów lub jeden z opiekunów 

prawnych dziecka pracuje w miejscowości należącej do obwodu szkoły. 

§7 

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, 

rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły 

obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego. 

§8 



 

Odwołania dotyczące odmownej decyzji dyrektora szkoły co do przyjęcia 
dziecka spoza rejonu, można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty 
ogłoszenia list uczniów klas pierwszych w sekretariacie szkoły, rozpatruje je 
dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji. 

§9 

Ostateczna lista przyjętych uczniów będzie wywieszona w szkole do dnia  
5 maja 2023 r.  o godz. 10.00. 

 

Dyrektor szkoły 

Grzegorz Adamczyk 


