
 

INFORMACJA 

dotycząca zapisywania dzieci do klasy I na rok szkolny 2016/2017 

 

 
Terminy zapisu dzieci do klasy I  

 
1. Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w dniach 1 – 31 marca 2016r.  

2. Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 800- 1400
 a w dniu 9 marca do godz. 1700.  

3. W środę 9 marca o godz.1600
 odbędą się DNI OTWARTE, na które zapraszamy rodziców  

z dziećmi.  

 

Procedura zapisu dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły  

 
1. Do obwodu szkoły należą miejscowości:  

 Masłowo  

 Drzonek  

 Nowieczek  

 Rusocin  

 Wieszczyczyn 

 

2. Obowiązkowi zapisania do klasy I podlegają:  

 wszystkie dzieci urodzone w roku 2009 

 

3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może:  

 przyjąć do klasy I również dziecko urodzone w roku 2010, które: 

 w roku szkolnym 2015/2016 korzystało z wychowania przedszkolnego  

 nie uczęszczało do przedszkola, ale posiada opinię Poradni Psychologiczno- 

-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole 

 odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego o 1 rok przez dziecko 7-letnie, po przedstawieniu 

przez rodziców stosownej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

– złożony najpóźniej do 31 sierpnia 2016r. 

 odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego o 1 rok przez dziecko 7-letnie posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po przedstawieniu przez rodziców orzeczenia 

oraz stosownej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

– złożony najpóźniej do 31 sierpnia 2016r. 

 

4. Zapisu dziecka dokonuje rodzic przez złożenie w sekretariacie szkoły: 

 wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I /karta zgłoszenia do pobrania  

z pliku „Załącznik 1”/ 

 aktu urodzenia dziecka /do wglądu/  

 za zgodą rodziców: opinii/orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenia  

o niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie dokumenty posiada.  

 

5. Rodzice dziecka zamieszkałego/zameldowanego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Masłowie, 

które będzie uczęszczało do innej szkoły, mają obowiązek do dnia 10 września każdego roku  

poinformować dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie o szkole, do której dziecko będzie 

uczęszczało lub uczęszcza– /wzór informacji do pobrania z pliku „Załącznik 2”/  



Procedura zapisu dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły  

1. Dzieci mieszkające poza obwodem Szkoły Podstawowej w Masłowie mogą być do niej przyjęte 

jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmuje się na wniosek rodziców /wniosek do pobrania z pliku 

„Załącznik 3”/  – złożony do dyrektora szkoły w terminie od 1 – 31 marca 2016r. 
 

3. Wnioski rozpatrywane będą po zakończeniu zapisów dzieci mieszkających w obwodzie szkoły. 

  

4. Jeżeli liczba takich wniosków nie przekracza liczby wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu dziecka 

podejmuje dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.  

5. Jeżeli liczba wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc, w szkole przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły Komisja.  

7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do szkoły będą przyjęte dzieci, które uzyskają największą 

liczbę punktów przypisanych następującym kryteriom przyjęcia:  

  do szkoły uczęszcza rodzeństwo dziecka   - 5 pkt  

  rodzice dziecka pracują na terenie obwodu szkoły  - 5 pkt  

  w obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka wspierający - 3 pkt  

rodziców w zapewnieniu mu właściwej opieki  

8. Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do szkoły, mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

listy przyjętych, złożyć pisemne odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,  

za pośrednictwem dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie.  


