Zasady przyjmowania dzieci
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Legionowie
na rok szkolny 2021/2022
1. W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego w klasie pierwszej
rozpoczynają:
- dzieci 7-letnie (rocznik 2014), objęte obowiązkiem szkolnym.
- dzieci 6-letnie (rocznik 2015), zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (2021/2022), w którym
ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej.
2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7, którzy ubiegają
się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,
które wypełniają oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Do zgłoszenia dołącza
się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane
są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 przyjmowane są
w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2021 r.
3. Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek składa się do szkoły, do której dziecko uczęszcza w terminie 1 marca-30 kwietnia 2021 r.
Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie.
4. Prośby (podania) rodziców dotyczące wyboru wychowawcy nie będą rozpatrywane,
wszyscy wychowawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i bogate doświadczenie
zawodowe.
5. Ze względów organizacyjnych nie będą brane pod uwagę podania rodziców dotyczące
łączenia dzieci w grupy (w wyjątkowych sytuacjach uwzględniane mogą zostać prośby
rodziców odnośnie podań „koleżeńskich”- MAKSYMALNIE TRÓJKI DZIECI zawarte

w jednym wspólnym podaniu, zawierającym uzasadnienie oraz podpisanym przez wszystkich
rodziców uczniów których podanie dotyczy.
Wymienione w podaniu „koleżeńskim” dzieci nie mogą znajdować się na innych podaniach.

