
 
ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
Szanowni Rodzice  
 
1 marca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła w Dobroniu na rok szkolny 2019/2020. Obowiązkiem szkolnym objęte są 
dzieci 7-letnie (rocznik 2012). Dzieci 6-letnie (rocznik 2013) mają prawo do rozpoczęcia 
edukacji w I klasie na wniosek rodziców.  
 

• Rodzice dzieci z obwodu naszej szkoły wypełniają:  
 
,,Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dobroniu na rok 
szkolny 2019/2020’’, które będzie można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły 
WWW.szkoladobron.pl. lub w sekretariacie szkoły od dnia 25 lutego 2019 r. 
 

• Rodzice dzieci spoza obwodu naszej szkoły wypełniają:  
 
,,Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w 
Dobroniu na rok szkolny 2019/2020, który będzie można pobrać ze strony internetowej 
szkoły WWW.szkoladobron.pl lub w sekretariacie szkoły od dnia 25 lutego 2019 r. 
 
Na podjęcie decyzji i oddanie wypełnionego zgłoszenia lub wniosku macie Państwo czas 
od 1 marca do 15 marca 2019 r. do godz. 14.00. W tym okresie zachęcamy do:  
 

• Zapoznania się z informacjami o szkole zamieszczonymi na stronie internetowej  
• Do uczestnictwa w spotkaniu z dyrektorem i nauczycielami, tzw. Dniu Otwartym 

organizowanym w szkole w dniu 28 lutego 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 
 
Zasady wyboru szkoły:  
 
1. obwodowej – przyjęcie na podstawie Zgłoszenia następuje z urzędu, złożenie przez 
Państwa zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej.  
2. spoza obwodu – następuje na podstawie wniosku, do każdego Wniosku należy 
dołączyć Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, określonych przez daną szkołę.  
 
Terminarz naboru do Szkoły Podstawowej w Dobroniu  

• od 1 marca do 15 marca 2019 r. – przyjmowane będą przez szkołę Zgłoszenia 
lub Wnioski  

• od 18 marca do 22 marca 2019 r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez 
szkolną komisję rekrutacyjną  

 
• 29 marca 2019 r. – zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły 


