
INFORMACJA DLA RODZICÓW 
 

Zasady przyjęć do klas I  szkoły podstawowej 
na rok szkolny 2023/2024 

Informacje ogólne  

Do klas I przyjmowane są:  
1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem 

szkolnym, 
2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą 

rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w  poprzednim 
roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

 

Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu  
prowadzonym  przez organ prowadzący   oraz dzieci, dla których dana szkoła jest 
szkołą obwodową, są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego.  

Zasady przyjęć: 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej  przyjmuje się             
z urzędu  dzieci, zamieszkałe w obwodzie danej szkoły (szkoła obwodowa) oraz 
 na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły (szkoła nieobwodowa). 

1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły 

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się 
o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie 
wykazu   o obwodzie szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie  potwierdzają tylko 
wolę przyjęcia dziecka do klasy I .  

2. Kandydaci spoza obwodu  
 

-  kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział  
    w postępowaniu rekrutacyjnym, 
-  rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół,  
-  kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy   
   Lubochnia 
- składanie  wniosku o przyjęcie dziecka  na wolne miejsca do klasy I (udział    
   w rekrutacji) odbywa się zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 4/2023/W Wójta Gminy   
   Lubochnia z dnia 13 stycznia 2023r. określającym  czynności i terminy  
   postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2023/2024:    

 

 

 



 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Lubochnia. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 06.02.2023r.  

do 07.03.2023r. 

od 24.04.2023r. 

do 08.05.2023r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do  publicznej szkoły 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym,  

od 13.03.2023r. 

do 20.03.2023r.  

od 11.05.2023r. 

do 19.05.2023r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 03.04.2023r. 29.05.2023r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 11.04.2023r. 

do 17.04.2023r. 

od 30.05.23r. 

do 14.06.2023r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 21.04.2023r. do końca sierpnia 

 

   
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Styczniowych 1863r. w Lubochni 

ogłasza nabór na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej    

           szkoły podstawowej na  rok  szkolny  2023/2024. 

 

Planowana  liczba  miejsc wynosi:  25 uczniów. 
 

  Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły oraz druki stosownych oświadczeń 

będzie można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Styczniowych 1863r. w Lubochni lub ze strony internetowej placówki oraz               

w sekretariacie Przedszkola Publicznego  Nr 1  w  Lubochni i Przedszkola Nr 129   

w Nowym Glinniku. 

 

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznej  

szkoły podstawowej  zgodnie z zasadami rekrutacji przeprowadza komisja 

rekrutacyjna. 
 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę 
zapisu dziecka. 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został 
zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do 
publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

Procedura odwoławcza 
 

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: 

 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka do szkoły - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

 po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

                                                                                                                               Dyrektor                                                           

                                                                                                           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

                                                                                                                      Halina Lechowska 

 
 


