
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI RODZICE,  
od  21 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór uczniów do klas I szkół podstawowych 

na rok szkolny 2022/2023 
 
 
I. Podstawa prawna: 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
• uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XVIII/282/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie   

kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół 
podstawowych, 

 zarządzenie 1654/22 Burmistrza Polkowic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu 
czynności w postępowaniach rekrutacyjnych i postępowaniach uzupełniających do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. 

II. Obowiązek szkolny: 
Do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane są dzieci:  

 7-letnie (urodzone w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

 6-letnie (urodzone w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

 starsze niż 7-letnie, jeżeli w poprzednich latach odroczono danemu dziecku rozpoczęcie 
spełniania obowiązku szkolnego.  

III. Rekrutacja do oddziałów ogólnodostępnych: 
1. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie: 

 ZGŁOSZENIA  - złożonego w szkole, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat 
przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne  
z przyjęciem dziecka).  

 WNIOSKU – złożonego w szkole, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być 
przyjęty do tej szkoły tylko w przypadku, jeżeli  dysponuje ona wolnymi miejscami i kandydat 
spełnia ustalone kryteria. 
 
Uwaga:  
1. Obwody szkół podstawowych zostały określone w uchwale Nr IX/92/19  Rady Miejskiej  

w Polkowicach z dnia  21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Polkowice oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Polkowice. 

2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji zostały określone w uchwale Rady Miejskiej  
Nr XVIII/282/17 z dnia 28-03-2017 w sprawie kryteriów rekrutacji dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych. 

 

 Szczegółowe informacje nt. rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych 

poszczególnych szkół podstawowych. 



 Formularz zgłoszenia lub wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze stron 

internetowych szkół podstawowych lub w razie konieczności osobiście w sekretariatach szkół. 

 Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej rodzice/prawni 
opiekunowie dokonują w  terminie od 01.02.2022 r. do 01.04.2022 r. osobiście (z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego dotyczącego COVID-19) lub za pomocą profilu zaufanego poprzez 
stronę moj.gov.pl. 

 Wniosek należy złożyć w wybranej placówce, w terminie od 21.03.2022 r. do 01.04.2022 r., 

osobiście (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego dotyczącego COVID-19) lub za pomocą 

profilu zaufanego poprzez stronę moj.gov.pl. 

 We wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/prawni opiekunowie mogą wskazać maksymalnie  

trzy szkoły podstawowe, wybrane według swoich preferencji, w porządku od jednostki 

najbardziej preferowanej. Szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka 

nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.  

 Wniosek razem z oryginałami wymaganych załączników, potwierdzających spełnianie 

kryteriów przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej składa się w szkole pierwszego wyboru.  

Do pozostałych dwóch palcówek należy złożyć potwierdzoną przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka za zgodność z oryginałem kopię wniosku wraz z załącznikami. 

 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  

w danej placówce. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

a) weryfikacja złożonych wniosków, 
b) weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, 
c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 
 

IV. Rekrutacja do oddziałów integracyjnych i specjalnych 

 Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może: 

 być przyjęte bez rekrutacji do oddziału integracyjnego lub specjalnego klasy pierwszej 
niezależnie od obwodu szkoły w którym zamieszkuje,  

 być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego w szkole obwodowej, lub 

 brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych. 

 W roku szkolnym 2022/2023 oddziały integracyjne i specjalne klas I będą zorganizowane w: 

 Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, 

 Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej 
Miedzi w Jędrzychowie. 

 Do zgłoszenia lub wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka, należy złożyć w każdej szkole podstawowej, wg preferencji. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 


