
Zapisy i rekrutacja do klasy I na rok 
szkolny 2023/2024 

Rekrutacja  – Klasa I 

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024 w Szkole 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku 

Informacje podstawowe 

1. Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest 

ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy pierwszej na 

podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa 

się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg terminów i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i 

Radę Gminy. 

4. Do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016. 

5. Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

W terminie od 13 lutego do 24 lutego 2023 r. – zapisy do klasy I dzieci urodzonych w 
2016 r.  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu 

Obwód Szkoły Podstawowej w Lusówku stanowią miejscowości: Lusówko, Otowo i 
Sierosław  ( część należąca do gminy Tarnowo Podgórne )  

 

Dostępne na stronie szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do I klasy wraz z załącznikami należy 
wypełnić i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie od 13.02.2023 r. do 24.02.2023 r. 

Przy zapisie dziecka należy: 

1. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego, 

2. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka. 

 

 



Dzieci z rocznika 2017 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica 
pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania 
przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 
możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (jeśli zostanie ogłoszona) 

W terminie od 27 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r. odbędzie się rekrutacja dzieci 
urodzonych w 2016 roku do I klasy spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Lusówku 

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w 
przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami. 

1. Terminy rekrutacyjne : 

 27 lutego – 17 marca 2023 – składanie wniosków 

 03 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I 

 03-14 kwietnia 2023 – pisemne potwierdzenie przez rodzica wyboru szkoły 

 24 kwietnia 2023 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I 

  

 


