
SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO  
W KOSTRZYNIE 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ  
 

I. Miejsce zamieszkania kandydata 

W rekrutacji do szkoły istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania 
kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania 
jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje 
władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 
władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom 
mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka 
jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko 
nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania 
określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Można mieć 
tylko jedno miejsce zamieszkania. 

II. Przyjmowanie do klasy I 

1. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr1 im. Ewarysta Estkowskiego na dany 

rok szkolny przyjmowane są dzieci: 

o 7-letnie   – objęte obowiązkiem szkolnym, 

o 6-letnie – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało 

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym 

ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej. 

2. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr1 im. Ewarysta Estkowskiego, której 

ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie  

szkoły. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr1 
im. Ewarysta Estkowskiego mogą być przyjęci do klasy I  
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są 
brane pod uwagę kryteria określone w pkt.5 

 

 

 

http://www.zsp2opole.pl/index.php/rekrutacja/683-zasady-rekrutacji-do-klasy-i-rok-szkolny-2018-2019


4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr1 
im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie 

 Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr1 

im. Ewarysta Estkowskiego przyjmowani są do klasy I z urzędu 

na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców kandydata. 

 Wypełnione zgłoszenie, należy złożyć w szkole.  

 Termin i miejsce oddania zgłoszenia: do 13 marca 2023r., 

do portierni w szkole, w zamkniętej kopercie lub mailowo 

(w załączniku skan dokumentu z podpisem, w formacie pdf) na adres 

sekretariat.spkostrzyn@op.pl 

 Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie  Szkoły Podstawowej 

nr1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie lub na stronie 

internetowej szkoły (www.spkostrzyn.pl). 

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej 
nr1 im. Ewarysta Estkowskiego 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca. 

 Rodzice kandydata wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka 

do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr1 im. Ewarysta Estkowskiego oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może poprosić o dodatkowe 

dokumenty/wyjaśnienia. 

 Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów 

wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr1 

im. Ewarysta Estkowskiego składa się w sekretariacie szkoły. 

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych 

informacji ze stanem faktycznym. 
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