ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE LESZNO – od 22 marca 2017 roku
Na sesji Rady Gminy Leszno, która odbyła się 22 lutego br. podjęta została Uchwała w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała
podlegała obligatoryjnie opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty
pozytywnie zaopiniował przyjętą sieć szkół podstawowych i sieć klas dotychczasowych gimnazjów –
pismo nr KOG.542.101.2017.EZ z dnia 03.03.2017r. Na najbliższej sesji Rady Gminy Leszno podjęta
zostanie uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego (uchwała będzie mieć charakter normatywny).
Od 1 września 2017 roku w Gminie Leszno będą dwie ośmioletnie szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13,
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, ul. Stołeczna 182.
W każdej z tych szkół prowadzone będą klasy dotychczasowych gimnazjów, aż do zakończenia nauki
przez uczniów, którzy począwszy od roku szkolnego 2017/2018 będą uczniami II klasy gimnazjum, a w
roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami III klasy gimnazjum.
Obwody szkół podstawowych nie ulegają zmianie – zostają takie jak dotychczas. Dla klas
dotychczasowych gimnazjów zachowane zostały obwody, które były ustalone dla tych gimnazjów.
Na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie rekrutacja tylko do pierwszej klasy szkół
podstawowych.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, mogą być przyjęte do tej szkoły po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
z uwzględnieniem kryteriów rekrutacyjnych określonych Uchwałą Nr XXXI/180/2017 z dnia 22 lutego
2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 2012) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
W związku z powyższym w Gminie Leszno, dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej będą przyjmowane do ośmioletniej szkoły
podstawowej na podstawie zgłoszenia rodzica.
Zgłoszenia dziecka dokonuje się w formie pisemnej do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.

(art. 151 Ustawy – Prawo oświatowe)
1.Zgłoszenie zawiera: (art. 151 Ustawy – Prawo oświatowe)
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i
kandydata.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

