
 
Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pępowie  

w roku szkolnym 2023/2024 
 
 
 
 
 
I. Obowiązek szkolny 
 

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci, które w roku 
kalendarzowym 2023 kończą 7 lat. 

 
Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

 
 
 
II. Zasady przyjmowania uczniów 
 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 
 

1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Pępowie;  
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

Szkoły Podstawowej w Pępowie, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami. 

 
Karty zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) i wnioski (dotyczy dzieci spoza 

obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej składają rodzice (prawni 
opiekunowie) dziecka. 
 

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przez dziecko z obwodu Szkoły 
Podstawowej w Pępowie obowiązku szkolnego w innej szkole, rodzice (prawni opiekunowie) 
dziecka zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku 
szkolnego. 
 
 
 
III. Dokumentacja zgłoszenia 
 

W celu dokonania zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej rodzice (prawni 
opiekunowie) dziecka zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły następujących 
dokumentów: 

 
1. karta zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej (do 

pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły);  
2. kserokopia „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” (dotyczy 

dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Pępowie); 
3. zdjęcie legitymacyjne (podpisane). 
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IV. Kryteria naboru 
 

Na wolne miejsca w klasie pierwszej przyjmowane są w kolejności: 
 
1. dzieci, których rodzeństwo spełnia w szkole obowiązek szkolny: 5 pkt.;  
2. dzieci, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w placówce, w której mieści się 

dana szkoła podstawowa: 4 pkt.; 
3. dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie są zatrudnieni na terenie Gminy Pępowo: 3 pkt. 
4. dzieci, których droga do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej: 2 pkt. 
 

V. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

postępowania 
rekrutacyjnego 

Termin postępowania 
uzupełniającego 

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
 postępowaniu rekrutacyjnym. 

13.02-2.03 18.04-26.04 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 
 dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 09.03 do 9.05 

3.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.  

do 13.03 do 15.05 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 17.03-24.03 07.05-19.05 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

28.03 do 23.05 
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