
 

Zasady zgłaszania dzieci do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie  

na rok szk. 2017/2018 

/dzieci rozpoczynających naukę 1 września 2017 r./ 

 
 

1. W dniu 1 września 2017 r. naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej rozpoczynają dzieci  urodzone 

w 2010 r.  

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia 

Rodziców - karty zgłoszenia do szkoły. 

3. Zgłoszenia dziecka do szkoły dokonują osobiście Rodzice (Prawni Opiekunowie) na podstawie dowodu 

osobistego i aktu urodzenia dziecka (do wglądu). 

4. Zgłaszanie dzieci do klas pierwszych odbywa się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Żyrzynie (Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 143, tel. 81880 90 25) od poniedziałku do piątku  w 

godzinach 7
00

 – 14
30

.  

5. Zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie trwają 

od 6  lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.  

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

7. Postępowanie rekrutacyjne dzieci spoza obwodu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się z zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (Dz.U. z  2017 r. poz. 59). 

8. Druki dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spzyrzyn.pl  lub z sekretariatu 

szkoły. 

9. W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej, w 

szkole organizowane jest zebranie informacyjne dla Rodziców z przyszłymi wychowawcami  i 

dyrektorem szkoły. 

10. Informacja dotycząca terminu zebrania jest podawana  na tydzień przed planowanym terminem 

zebrania: na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i w szkole, na szkolnej stronie internetowej 

www.spzyrzyn.pl. 

11. Rodzice (Prawni opiekunowie) składają oświadczenie w formie pisemnej w sprawie wyrażenia woli 

uczęszczania ich dziecka na religię/etykę lub jej brak. 

12.  Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszą procedurą podejmuje dyrektor szkoły.  

inne dokumenty wymagane przy zapisie: zdjęcie dziecka do legitymacji szkolnej 

 

załącznik nr 1 - karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej  

załącznik nr 2 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie uczęszczania ich dziecka na 

religię/etykę 


