
 
Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24 

W okresie od 13 lutego do 28 luty 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia  dzieci do klasy I na rok 

szkolny 2023/24. Zgłoszenia dotyczą dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brzechwy w Jackowie ( zgłoszenie- załącznik nr 1) 

Do obwodu szkoły należ miejscowości: Jacków, Franciszków, Nowy Krępiec, Minkowice Kol. 

Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (które w roku kalendarzowym 2023 kończą 7 lat). 

Rodzice mogą podjąć decyzję o zapisaniu dziecka 6-letniego do klasy I, jeżeli: 

1)      w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły ukończyło ono roczne przygotowanie 

przedszkolne; w takiej sytuacji należy przedstawić w szkole odpowiedni dokument z przedszkola 

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

2)      posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej; opinię można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod 

którą podlega przedszkole dziecka.  

Rodzice mają prawo złożyć również wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego swojego dziecka. 

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego należy złożyć nie później niż do 31 sierpnia, w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Opinię o potrzebie odroczenia obowiązku wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Opinię 

należy załączyć do wniosku. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje 

naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

  

 

 

 
 
 
 



Rekrutacja do klasy pierwszej   na rok szkolny 2023/24 
 
 

1. Rekrutacja do klasy pierwszej dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły. 

2. Rekrutacja odbywa się na wniosek rodziców złożony w szkole pierwszego wyboru  

(wniosek szkoła-załącznik nr 2). 

3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminami ustalonymi przez Wójta Gminy Mełgiew w 

zarządzeniu nr 5/2023 w załączniku nr 2. 

 

Ustala się następujące kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Mełgiew: 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy danej szkole 

podstawowej-10 pkt. 

2. W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata-20 pkt. 

3. Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie 

szkoły-10 pkt 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata w linii prostej wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki-6 pkt. 

 

 

Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 
2023/24 

 

1. Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Mełgiew. 

2. Rekrutacja odbywa się na wniosek rodziców złożony w szkole, przy której funkcjonuje 

oddział przedszkolny( wniosek przedszkole-załącznik nr 3) 

3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z terminami ustalonymi przez Wójta Gminy Mełgiew w 

zarządzeniu nr 5/2023 w załączniku nr 1. 

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie zart. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082) brane są pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 

1)            wielodzietność rodziny kandydata, 

2)            niepełnosprawność kandydata, 



3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. 

 Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana 

Brzechwy w Jackowie w roku szkolnym 2022/23  składają deklarację kontynuacji wychowania 

przedszkolnego  na rok szkolny 2023/24 (załącznik nr 4). 

Dokumenty związane ze zgłoszeniem dziecka do klasy I lub rekrutacja do klasy I  i oddziałów 

przedszkolnych można pobrać: 

1)       w sekretariacie szkoły, który jest czynny w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.00  

2)      na stronie internetowej szkoły pod adresem: https://www.jackow-sp.pl/ 
 

https://www.jackow-sp.pl/

