
Regulamin 

naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 5 

w ZSO w Dęblinie 
 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572); 

Rozporządzenie MENiS z dn. 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  

(Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232); 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. 

 

§1 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie  przyjmowane są dzieci, które         

w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia 

obowiązku szkolnego, a  także dzieci, które urodziły się od  1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.  

i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców mogą 

być przyjęte do szkoły dzieci urodzone w okresie od 1 lipca  do 31 grudnia 2008 r. 

 

§2 

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie przyjmuje się: 

- z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej - zgłoszenie do obwodowej             

szkoły podstawowej- załącznik nr 1, 

- na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły      

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami- wniosek o przyjęcie do szkoły 

podstawowej- załącznik nr 2. 

 

 

§3 

 

Dokumenty, które rodzic dziecka jest zobowiązany złożyć w sekretariacie szkoły, to: 

      1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do szkoły do dnia 15 kwietnia roku 

kalendarzowego, w którym dziecko ma rozpocząć naukę (do pobrania w sekretariacie  

lub ze strony internetowej szkoły). 

2. Podpisane fotografie- 2 szt.  

3. Odpis aktu urodzenia. 

4. Zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

 

 

 

 §4 

 

Zgłoszenie/ wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie powinno 

być podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów. W przypadku braku podpisu jednego 

rodzica/ opiekuna prawnego należy dołączyć pisemne oświadczenie wyjaśniające brak 

podpisu. 



§5 

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ucznia spoza obwodu komisja 

rekrutacyjna ustali kolejność pierwszeństwa przyjęcia do szkoły na podstawie poniższych 

kryteriów: 

 

 wielodzietność rodziny, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata/ rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

 uczęszczanie rodzeństwa kandydata do ZSO w Dęblinie. 

 

§6 

 

Listy uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie ustala się do  

dnia 30 czerwca  każdego roku i podaje do informacji rodziców. 

 


