
Zasady przyjęć do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach 

na rok szkolny 2022/2023 

 
Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od 10.02.2022 r. do 18.02.2022 r. 

 
I. Podstawa prawna 

Zasady przyjęcia do klasy 1 Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Rudnik, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

2) zarządzenie Wójta Gminy Rudnik nr RZW.010.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

II. Informacje ogólne 

Do klasy 1 przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym. 

 

III. Zasady przyjęcia do klasy 1  

Kandydaci do Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach przyjmowani 

są na podstawie:  

1) Zgłoszenia – jeżeli dziecko mieszka w obwodzie szkoły; przyjmowane jest z urzędu. 

Dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoważne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej. 

2) Wniosku – jeżeli dziecko nie mieszka w obwodzie szkoły. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z zasadami rekrutacji. 

 

Terminy  

1) Powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem 

dziecka do klasy 1 - luty 2022.  

Powiadomienie umieszczone jest na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone jest w gablocie 

szkoły, Przedszkola Samorządowego w Grzegorzowicach i w Brzeźnicy.  

2) Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków -  od 10.02.2022 r. do 18.02.2022 r. 

3) Postępowanie rekrutacyjne (prace Komisji Rekrutacyjnej) – od 21.02. do 23.02.2022 r. 

4) Podanie do publicznej wiadomości (w siedzibie danej szkoły) list kandydatów 

zakwalifikowanych – 24.02.2022 r. 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej 

1) Pobranie formularza zgłoszenia lub wniosku z sekretariatu szkoły lub strony internetowej  

2) Wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły. 

a) Komplet dokumentów stanowi:  

- formularz zgłoszenia dziecka do szkoły 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia 

- wniosek o naukę języka mniejszości narodowej – j. niemiecki 

- oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dot. uczestnictwa ucznia w lekcjach religii. 

 

b) Komplet dokumentów stanowi:  

- formularz wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku ucznia 

- wniosek o naukę języka mniejszości narodowej – j. niemiecki 

- oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dot. uczestnictwa ucznia w lekcjach religii. 

 

 

 


