
Starachowice, dn. 02.02.2022 r.

Szanowni Rodzice

W zwi4zku ze zbli2aj4cym sig terminem rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych i klas I publicznych szk6l podstawowych pragng
Pafstwa poinformowa6 o akhralnym stanie prawnym dotyczqcym obowipku przedszkolnego
i obowi4zku szkolnego wynikaj4cym z przepis6w ustawy Prawo oSwiatowe
(Dz.U.22020 r. poz.9l0 zpoZn.zm.)

Dziecko w wieku 6lat jest obowiqzane odbyi roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.

Obowiqzek szkolny dziecka rozpoczyna sig z poczqtkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w k16rym dziecko koiczy 7 lat.

Dyrektor publicznej szkoly podstawowej, w obwodzie kt6rej dziecko mieszka, na wniosek
rodzic6w odracza rozpoczgcie spelniania przez dziecko obowiqzku szkolnego o jeden rok szkolny.
Wniosek o odroczenie naleiry zloLyt, nie p62niej ni2 do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego,
w kt6rym dziecko koiczy 7 lat i naleiry do niego d,olqczyt, opinig wydan4 przez poradniE
psychologiczno-pedago gicm4.

Na wniosek rodzic6w naukg w szkole podstawowej mo2e takize rozpocz46 dziecko, kt6re
w danym roku kalendarzowym koriczy 6 lat. Warunkiem przyjgcia takiego dziecka do I klasy szkoly
podstawowej jest:

- korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzaj4cym rok szkolny,
w kt6rym ma rozpocz4d naukg w szkole podstawowej, albo

- posiadanie opinii wydanej przez poradnig psychologiczno-pedagogicznq
o moZliwoSci rozpoczgcia nauki w szkole podstawowej.

JednoczeSnie informujE, ze do I klasy publicznej szkoly podstawowej przyjmuje sig
na podstawie zgloszerlia dzieci zamieszkale w obwodzie tej szkoly. Wykaz ulic nale24cych do
obwodu danej szkoly podstawowej zawiera uchwala Nr VIIV5/2019 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk6l
podstawowych oraz okeSlenia granic ich obwod6w.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogg byd przyjeci do klasy I po przeprowadzeniu
postgpowania rekrutacyjnego je2eli dana szkola podstawowa bgdzie dysponowad wolnymi
miejscami.

Szczeg6lowy terminarz rekrutacj i zostal okeSlony w zarz4dzeniu Prezydenta Miasta
Nr 32/2022 z dnia 25.01 .2022 r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu
Miej skiego w Starachowicach.

Rekrutacja do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych bgdzie
miala, wzorem lat ubieglych, formg elektroniczn4.

Szczeg6lowych informacji dotycz4cych realizacji obowiqzku przedszkolnego i szkolnego
oraz zasad rekutacji do przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
i klas I szk6l podstawowych udzielajq r6wnie2 dyrektorzy przedszkoli i szk6l oraz pracownicy
Referatu Edukacji, Kultury Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzgdu Miejskiego
w Starachowicach.
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