
 

Zasady rekrutacji do oddziałów I Szkoły Podstawowej  

im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich  

na rok szkolny 2023/2024 

 

Podstawa prawna: 

- art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185).  
- Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie 12/2023 z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie 
ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trąbki Wielkie oraz w sprawie 
ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych p rzez gminę Trąbki Wielkie.  
-Uchwała NR LIV/435/2023 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 7 lutego 2023 r.  
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie 
 

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich 

rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godzinie 08.00 i zakończy się 7 marca 2023 r. o godz. 15.00.  

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez pobranie ze strony szkoły (zakładka Rekrutacja na rok 

szkolny 2023/2024) zgłoszenia o przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły 

Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich do klasy pierwszej i złożenie 

go w szkole do dnia 7 marca 2023 r. do godziny 15.00. 

Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona zostanie w terminie 12 – 17 lipca 2023 r. Zostanie 

przeprowadzona na takich samych zasadach jak marcowa. 

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, 

którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do tej szkoły - 5 punkty; 

2) rodzic (prawny opiekun) pracuje lub prowadzi działalności gospodarczą na terenie gminy 

Trąbki Wielkie -5 punkty; 

Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w pkt 1 dokonuje dyrektor szkoły na 

podstawie dokumentacji szkoły. 

http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/zarzadzenia/2022/2022_182_zarz_w.pdf


Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 2 uznaje się 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pobieraniu nauki w systemie 

dziennym. 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej im. Kunegundy 

Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 2023/2024 zostanie ogłoszona dnia 10 marca 

2023 r. do godz.15.00 oraz 19 lipca 2023 r. do godziny 15.00. 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  

w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 2023/2024 zostanie ogłoszona dnia 15 marca 2023 r.  

do godz.15.00 oraz 31 lipca 2023 r. do godziny 15.00. 

Listy zostaną wywieszone na drzwiach głównego wejścia do Szkoły Podstawowej im. 

Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. 

Rekrutacja dzieci spoza gminy obwodu szkoły możliwa będzie tylko w przypadku wolnych 

miejsc, w postępowaniu uzupełniającym od 12-17 lipca 2023 r. W tym terminie rodzice/prawni 

opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wypełniony wniosek 

rekrutacyjny w sekretariacie szkoły. 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

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 niż do ukończenia 18-go roku życia. 

 Każde dziecko ma zagwarantowane przez Gminę Trąbki Wielkie miejsce w szkole 

podstawowej, gwarantującej bliską odległość, bezpieczne dojście oraz dowóz i odwóz dziecka 

z domu do szkoły.  

Do klas I na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są: - 

 dzieci 7-letnie (rocznik 2016) objęte obowiązkiem szkolnym  

 dzieci 6-letnie (rocznik 2017) na wniosek rodzica, 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. 

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz  

ze zgłoszeniem w terminie od 1 marca do 7 marca 2023 r. do godz. 16.00 lub w terminie 

uzupełniającym. 

2. DOKUMENTY I SPOSÓB ICH ZŁOŻENIA  

1) Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich 

Wypełnione zgłoszenie rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły. 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą to zrobić na jeden z niżej wymienionych sposobów: 

 osobiste dostarczenie zgłoszenia do szkoły, 



  pocztą tradycyjną,  

 pocztą elektroniczną sp.trabkiwielkie@gmail.com 

2) Wniosek rekrutacyjny rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują  

do szkoły. Rodzice mogą to zrobić na jeden z niżej wymienionych sposobów: 

 osobiste dostarczenie zgłoszenia do szkoły, 

  pocztą tradycyjną,  

 pocztą elektroniczną sp.trabkiwielkie@gmail.com 

3) Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz  

ze zgłoszeniem zgodnie z zasadami przekazywania dokumentacji opisanymi powyżej.  

3. ZGŁOSZENIE NAUKI W SZKOLE  

Rodzice potwierdzają wolę nauki dziecka w szkole za pomocą wypełnionego i podpisanego 

druku „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej”, pobranego ze strony szkoły 

(https://sp.trabki.szkolna.net/ zakładka Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024) i przekazują  

do szkoły w terminie od 1 marca od godz. 8.00 do 7 marca 2023r. do godz. 15.00, zgodnie  

z zasadami przekazywania dokumentacji opisanymi powyżej. W tym terminie należy też  złożyć 

„Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata  

i kandydata”, pobranego ze strony szkoły (zakładka Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024). 

„Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata  

i kandydata”, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe).  

Do zgłoszenia rodzic dołącza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko 

takie posiada. Złożenie zgłoszenia w szkole  jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Szkoły 

Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach.   

W momencie złożenia podpisanej i  pełnej dokumentacji: 

 zgłoszenie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  

w Trąbkach,  

 oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata  

i kandydata, 

 potwierdzenie woli nauki kandydata w Szkole Podstawowej im. Kunegundy 

Pawłowskiej w Trąbkach, 

 jeżeli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rekrutacja jest zakończona. 

4. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY SPOZA OBWODU Szkoły 

Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 

2023/2024   

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej  

w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 2023/2024 mogą być przyjęci do klasy pierwszej  

mailto:sp.trabkiwielkie@gmail.com
mailto:szkola.trabkiwielkie@gmail.com


po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi 

miejscami.  

 

5. ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, w obwodzie 

której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek musi być złożony nie później niż do dnia 31 sierpnia 

2023 r. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnienie 

obowiązku szkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Do wniosku 

dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologicznopedagogiczną, założoną zgodnie z 

art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, 

a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym Dziecko, które otrzyma 

odroczenie na rok szkolny 2023/2024 i powtarza w tej samej placówce roczne przygotowanie 

przedszkolne nie bierze udziału w rekrutacji, rodzic składa jedynie kartę kontynuacji 

wychowania przedszkolnego w terminie od 1 marca do 7 marca 2023 r. do godz. 15.00. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, które do czasu rozpoczęcia rekrutacji nie otrzymało jeszcze 

odroczenia spełniania obowiązku szkolnego potwierdza wolę nauki dziecka w Szkole 

Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich,  zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji.  


