
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W UCHANIACH 

i KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze 

zm.) 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) 

c) Uchwała Nr XXII/126/2017 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat⃰, oraz dzieci którym 

odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałe na obszarze gminy Uchanie. 

 

2. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowych oddziałach 

przedszkolnych składają w trakcie trwania rekrutacji deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego przez dziecko (załącznik nr 1). 

 

3. Rodzice dzieci zamieszkujących poza gminą Uchanie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego po zakończeniu rekrutacji, pod warunkiem, że odział 

przedszkolny dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 

 

4. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez złożenie wniosku  

o przyjęcie dziecka, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie 

szkoły (załącznik nr 2). 

 

5. Do klasy I w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

na podstawie zgłoszenia dziecka do publicznej szkoły podstawowej (załącznik  nr 3). 

 

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po złożeniu 

wniosku oraz przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami (załącznik nr 4). 

 

7. Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok 

szkolny 2023/2024, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12/2023 Wójta Gminy 

Uchanie z dnia 26 stycznia 2023 (załącznik nr 5). 

 

8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba wolnych miejsc, dzieci 

zapisywane są na listę rezerwową. 

 

9. Podczas postępowania rekrutacyjnego na pierwszym etapie brane są pod uwagę tzw. 

„kryteria ustawowe” określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. W przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 



lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami,  

w drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr 

XXII/126/2017 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 marca 2017 r. (załącznik nr 6)  - suma 

punktów przyznanych za zaznaczone kryteria powoduje umieszczenie dziecka  

w odpowiednim miejscu na liście. 

 

⃰przez dziecko trzyletnie rozumie się dziecko urodzone w 2020 r., dziecko czteroletnie –  

w 2019 r., dziecko pięcioletnie – w 2018 r., dziecko sześcioletnie – w 2017 r. 


