
Procedura obowiązująca przy zapisywaniu dziecka do klasy pierwszej  

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 

 

 
1. Przyjęcia dzieci do klas pierwszych w szkole odbywać się będą w miesiącu 

marcu każdego roku szkolnego. 
 
2. O terminie naboru rodzice powiadamiani są poprzez ogłoszenia umieszczone 

na tablicach ogłoszeń w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej 
http://niepolomice.eu/szkolawb/news.php 

 
3. Do dnia 15 lutego każdego roku szkolnego referent szkoły ma obowiązek 

zapoznać się z ewidencją dzieci podlegających realizowaniu obowiązku 
szkolnego w rejonie Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej sporządzoną przez 
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. 

 
4. Dzieci, których adres zamieszkania znajduje się poza obwodem SP w Woli 

Batorskiej przyjmowane są przez szkołę w miarę posiadania wolnych miejsc, 
w tym przypadku decyduje: 

a) starsze rodzeństwo uczęszczające do SP w Woli Batorskiej; 
b) adres zamieszkania; 
c) rodzina (zastępcza lub adopcyjna); 
d) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny. 
 

5. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustala się liczebność klas 
pierwszych – do 25 uczniów. 

 
6. Rodzice, którzy pragną zapisać dziecko do klasy I w Szkole Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, powinni zgłosić się w wyznaczonym 
terminie każdego roku szkolnego do sekretariatu szkoły z następującymi 
dokumentami: 

a) dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna (do okazania); 
b) akt urodzenia dziecka (do okazania); 
c) nr PESEL dziecka; 
d) w przypadku zameldowania czasowego, poświadczenie z Urzędu 

Miasta i Gminy o czasowym zameldowaniu dziecka; 
e) zaświadczenie z przedszkola o spełnieniu obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 
 

7. Podstawą zapisania dziecka do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły 
kompletnych dokumentów wymienionych w pkt 6. 

 
8. W przypadku zmiany decyzji co do wyboru szkoły rodzice (prawni 

opiekunowie) mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia Szkoły 
Podstawowej w Woli Batorskiej o wyborze innej szkoły. 

 
9. Dyrektor Szkoły powołuje komisje rekrutacyjną w składzie: 

a) społeczny z-ca dyrektora szkoły; 
b) nauczyciele klas 1; 
c) referent szkoły. 

http://niepolomice.eu/szkolawb/news.php


 
10. Komisja po rozpatrzeniu wniosków rodziców ustala listę uczniów przyjętych do 

klas pierwszych oraz sporządza stosowny protokół. 
 
11. Rodzice dzieci nieprzyjętych mają prawo do odwołania się od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w Woli Batorskiej w terminie 14 dni od 
ogłoszenia listy. 

 
12. Do 20 kwietnia każdego roku listy dzieci przyjętych do klas pierwszych zostają 

podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w szkole i na 
szkolnej stronie internetowej (z zachowaniem ustawy o ochronie danych 
osobowych). 

 
13. Wszelkie odwołania rozpatrywane są w terminie do 30 sierpnia każdego roku 

przez dyrektora szkoły. 
 

14. Po 31 sierpnia każdego roku do klas pierwszych przyjmowane są jedynie 
dzieci, których adres zamieszkania znajduje się w obwodzie Szkoły 
Podstawowej w Woli Batorskiej, a rodzice (prawni opiekunowie) nie dopełnili 
wcześniej obowiązku zapisania dziecka do szkoły. 

 
15. Do dnia 15 września każdego roku szkolnego referent szkoły ma obowiązek 

odnotować w księdze ewidencji spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci 
mieszkające w obwodzie szkoły. 

 
         Dyrektor Szkoły 
         mgr Anna Gąsłowska 


