
Rekrutacja 2014/2015 

Procedura rekrutacji  dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 oraz 2009 

do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 

  

1. Zapisy dzieci urodzonych w latach 2007-2009 do oddziału przedszkolnego lub 

do klasy pierwszej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku 

w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00.  

2. Dzieci z wykazu Biura Ewidencji Ludności zamieszkałe w obwodzie szkoły  

otrzymują listowne zaproszenie przekazane osobiście przez pracowników 

szkoły lub poprzez informację na tablicy ogłoszeń  w szkole  oraz na stronie 

internetowej  https://psp9.radom.pl 

3. Do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 

w Radomiu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który 

obejmuje ulice: Cisowa, Gagarina, Grenadierów, Jana Pawła II, Komandosów, 

Lipska, Orzechowa, Osiedlowa, PCK, Sandomierska, Wyścigowa Nr 1 – 21 

(obie strony). 

 Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci z urzędu  urodzone w roku 2009 

zameldowane w obwodzie szkoły. 

 Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są także dzieci zameldowane/zamieszkałe 

poza obwodem szkoły na wniosek rodziców / prawnych opiekunów, wtedy gdy szkoła 

dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc. 

 14 listopada 2013r.  wchodzi w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej 

rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym 

dzieci sześcioletnich. 

 W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których 

utworzony będzie więcej niż jeden Oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do 

poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych. 

 Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. 

 Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone 

w roku 2007 i w roku 2008 od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 z urzędu, natomiast 

dzieci urodzone w roku 2008 po 30 czerwca 2008r.  na wniosek rodziców po 

przedłożeniu diagnozy spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego.  

Od 1 września 2014 r.: 

 obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-

letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.; 

 spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców 

(wniosek rodziców). 

 

 

https://psp9.radom.pl/


Od 1 września 2015 r. 

Obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., 

które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci  

z rocznika 2009 (6-latki). 

Zapisów dziecka do szkoły dokonują osobiście rodzice / prawni opiekunowie na podstawie 

swoich dowodów osobistych oraz aktów urodzenia dziecka z numerem PESEL.  

Od 1 września 2014 roku wszystkie dzieci  siedmioletnie oraz dzieci sześcioletnie urodzone 

od stycznia do czerwca 2008r. zostaną objęte obowiązkiem szkolnym i rozpoczną naukę 

w klasie pierwszej. 

Pierwsza rekrutacja dzieci zapisanych do szkoły  zostanie zakończona do dnia 30 kwietnia 

2014r. Listy uczniów będą udostępnione zainteresowanym rodzicom/prawnym opiekunom 

w sekretariacie szkoły po 27 sierpnia 2014r. 

Wszelkie decyzje w sprawach rekrutacji dzieci / zapisu do klasy pierwszej lub oddziału 

przedszkolnego nieobjętych w/w procedurą podejmuje dyrektor szkoły. 

   

Podstawa prawna: 

 Ustawa  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm.) 

 Statut Szkoły 

 Uchwała  Nr 366/2012  Rady  Miejskiej w Radomiu  z dnia 22 czerwca 2012 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia. 
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