Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz
trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”
Informacje ogólne
Do klas I szkół podstawowych przyjmowane są:
1) dzieci 7 letnie (urodzone w 2012 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym
2) dzieci 6 letnie (urodzone w 2013 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
a) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe
oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Dziecko, któremu w roku szkolnym 2018/2019 Burmistrz Łomianek wskazał, jako miejsce
realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek
rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa wyżej, składa się do dyrektora szkoły
w terminie do 22 marca 2019 r.
Zasady przyjęć
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
Zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (według
obwodów z 2017 r.) będą prowadzone od 11 do 29 marca 2019 r.
Rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej
szkoły.
Wzór „Zgłoszenia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej” jest
dostępny do pobrania w szkołach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Łomiankach.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr
XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr
XL/468/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół
podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w Regulaminie rekrutacji.

