
Szkoła Podstawowa  
im. Komisji Edukacji Narodowej 

Ruda Strawczyńska 4 
26-067 Strawczyn 
NIP:  
REGON 290480067    

 

 

Tel/Fax: (0-41) 303 80 22, 
E-mail: szkolarudastrawczynska@wp.pl 
Witryna: http://www.spruda.szkolna.net 

 

 

 

          

 

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta gminy Strawczyn z 
dnia 25 stycznia 2023 r. informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 
2023/2024. 
 
Uprzejmie proszę Rodziców o dokonanie zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego  w terminie od 8 do 28 lutego 
2023, oraz do klasy pierwszej w terminie od 6 lutego do 24 lutego 2023 r. 
1. Rodzice dzieci 6 - letnich (rok urodzenia 2017 r.) mają obowiązek zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego. 
2. Rodzice dzieci 7-letnich (rok urodzenia 2016 r.) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej. 
 
Odpowiednie formularze (KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA) będą  do pobrania w sekretariacie  szkoły lub na stronie www 
naszej placówki (sprudaszkolna.net). 

 

ETAPY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
08.02.2023 r. – 28.02.2023 r.  – przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do 
przedszkola, 
01.03.2023 r. – 15.03.2023 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, 
16.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
17.03.2023 r. – 23.03.2023 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do  przedszkola. 
24.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. 

ETAPY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, KLASA I 
06.02.2023 r. – 24.02.2023 r.  – przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do klasy I, 
27.02.2023 r. – 16.03.2023 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, 
17.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
20.03.2023 r. – 23.03.2023 r. – potwierdzanie przez rodziców dzieci woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 
Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do  klasy I. 
24.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. 

                                                                                                      
 
         Tomasz Gruszczyński 

                                                                                                             Dyrektor szkoły 
 

 

 

 

 


