
Zasady przyjęć dzieci do oddziałów klas I szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

Podstawy prawne: 

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2021, poz. 1082) 

 

- Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie ustalenia kryteriów oraz 

liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez miasto Szczytno. 

 

- Zarządzenia Nr VIII/815/2023 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 11stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

do przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno 

na rokszkolny 2023/2024. 

 

Zasady przyjęć: 

 

Do klas I w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są: 

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – 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). 

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły: 

- Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do 

klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia  w terminie od 06  lutego 

2023 r.do 10  marca 2023 r. 



 

Kandydaci spoza obwodu: 

 

- Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora Szkoły 

w terminie od 06  lutego 2023 r.do 10  marca 2023 r. 

- Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską 

wSzczytnie. 

- Rodzice/opiekunowie prawni pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole lub ze strony 

internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA. 

 

Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają określone w uchwale Rady Miejskiej 

w Szczytnie oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestemświadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

(art.151, ust. 3 ustawyPrawo oświatowe). 

- W przypadku posiadania innego adresu zamieszkania i zameldowania, należy złożyć 

„Oświadczenie o miejscu zamieszkania”. 

- Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 

- Komisja rekrutacyjna:  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły w dniu 4 kwietnia 2023 r. 

 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 

w Szczytnie 
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