
ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYLEPIE 

w ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
1. Zapisów dzieci dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

2. Obwodem Szkoły Podstawowej w Przylepie są miejscowości: Przylep, Ostoja, Stobno,  
Rajkowo tylko ul. Spacerowa, Warzymice: ul, Irysowa, ul. Zaciszna, ul. Dębowa, ul. Sympatyczna. 

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie, 
urodzone w roku 2015, którym nie odroczono obowiązku szkolnego. 

4. Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.,  
poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową na adres 
sekretariat@przylep.edu.pl  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginał wniosku i podanie rodzica, 
wraz z „Informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” rodzice  
są zobowiązani złożyć w sekretariacie szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przylepie w terminie 
do 15 lipca 2022 r. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie w aktualnościach 
„Rekrutacja do klasy 1” na stronie www.przylep.edu.pl  

5. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem, odbywa się w terminie  
od 30 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Rodzice przesyłają wypełnione  
i odręcznie podpisane dokumenty: wniosek o przyjęcie dziecka oraz podanie do dyrektora szkoły, 
drogą mailową na adres: sekretariat@przylep.edu.pl  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginał 
wniosku i podanie rodzica, wraz z „Informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej” rodzice są zobowiązani złożyć w sekretariacie szkoły w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Przylepie w terminie do 15 lipca 2022 r. Wszystkie potrzebne dokumenty 
znajdują się na stronie w aktualnościach „Rekrutacja do klasy 1” na stronie www.przylep.edu.pl  

6. Informacja o dzieciach przyjętych do klasy I zostanie udostępniona w holu placówki 
dnia 20 lipca, do godz. 15.00. 

7. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w ciągu całego roku szkolnego, 
jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

8. Informacja o terminie spotkania rodziców/prawnych opiekunów/uczniów przyszłej klasy pierwszej 
z dyrektorem szkoły oraz wychowawcą klasy I, umieszczona zostanie na stronie internetowej 
www.przylep.edu.pl oraz przesłana drogą mailową. 

9. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, rodzic 
przekazuje, uznane przez niego za istotne, dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym 
dziecka. 

10. Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły. 
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