
 
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 
IM. M.KONOPNICKIEJ 

W RUDNIKU NAD SANEM 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty od 1 września 2016 r. dzieci siedmioletnie 
realizują obowiązek szkolny, a dzieci sześcioletnie mają prawo realizowad obowiązek szkolny. Dziecko 
sześcioletnie może rozpocząd naukę w klasie pierwszej pod warunkiem, że w roku szkolnym 
2016/2017 realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Tylko w przypadku, gdy 
dziecko w roku szkolnym 2016/2017 nie realizuje rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego, do podjęcia nauki w klasie pierwszej potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 
Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.Konopnickiej w Rudniku 
nad Sanem (załącznik nr 1) należy złożyd do dyrektora szkoły w terminie do 07 kwietnia 2017 r. 
 
II. ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENEGO DZIECI 
ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KONOPNICKIEJ 
W RUDNIKU NAD SANEM 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do placówki z urzędu na podstawie złożonego 
wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M.Konopnickiej w Rudniku 
nad Sanem (załącznik nr 1) i dołączonych zdjęd legitymacyjnych (2 szt.). 
Dziecko, które w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne w  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. M.Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, na 
wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy pierwszej bez przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego. 
Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. M.Konopnickiej w Rudniku nad Sanem (załącznik nr 1) i składają w sekretariacie szkoły w terminie 
od 13 marca  2017 r. do 07 kwietnia 2017 r. 
 
III. REKRUTACJA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do I klasy 
biorą udział w rekrutacji na zasadach opisanych w punktach I-II. 
Rodzic dziecka, które na dzieo składania wniosku nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, ale jest w trakcie badania w Poradni, proszony jest o poinformowanie o tym fakcie 
dyrektora szkoły. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może byd złożone w postaci kopii 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez rodzica dziecka. 
 
IV. ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. M.Konopnickiej w Rudniku nad Sanem na wniosek 
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły obowiązku 
szkolnego o jeden rok szkolny. 
Wniosek ten składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 7 lat, nie później niż do dnia 
31 sierpnia. Do wniosku dołącza się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika 
potrzeba odroczenia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego spełnianie 
obowiązku szkolnego może byd odroczone nie dłużej niż do kooca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 9 lat. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 
V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
Rodzicom dzieci nieprzyjętych do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. M.Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej 



z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, w terminie 7 dni od 
dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci  przyjętych i nieprzyjętych. 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic dziecka może wnieśd do dyrektora szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy 
skarga do sądu administracyjnego. 
 
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
Rekrutacja uzupełniająca odbywad się będzie w przypadku gdy szkoła będzie posiadała wolne miejsca 
(dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły). 
 
VII. OBWÓD PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KONOPNICKIEJ W RUDNIKU NAD 
SANEM 
Obwód szkoły został ustalony na podstawie uchwały nr VI/39/99r. Rady Miejskiej z dnia 03 marca 
1999 r. i składa się z ulic: Akacjowa, Czarnieckiego, Grzybowa, Harcerska, Konopnickiej, Kopernika, 
Kosynierów, Matejki, Nowa, Orzeszkowej, Partyzantów, Piaskowa, Puławskiego, Reymonta, Rudnicka, 
Sandomierska od nr 56 do kooca, Przędzel Kolonia (ulice: Armii Krajowej, Małki, Mickiewicza nr 2-46 
i 1-65, Ulanowska). 
 
VIII. HARMONOGRAM REKRUTACJI 
 

Lp. 
 

Czynności Postepowanie 
rekrutacyjne 

Postepowanie 
uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej/oddziału przedszkolnego  wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez dziecko warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
13.03.2017 r. 

do 
07.04.2017 r. 

 
16.08.2017 r. 

do 
18.08.2017 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej/oddziału przedszkolnego 
i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez dziecko warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
 

14.04.2017 r. 

 
 

22.08.2017 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy dzieci 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 
17.04.2017 r. 

 
23.08.2-017 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

 
21.04.2017 r. 

 
25.08.2017 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych. 

 
24.04.2017 r. 

 
28.08.2017 r. 

 
 
 
IX. Zasady rekrutacji zostały opracowane w oparciu o zarządzenie Nr OrA.0050.23.2017 r. 
Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie naboru do 
publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2017/2018. 

 


