
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY 
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY 

Podstawa prawna:  

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej,  dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Legnica na rok szkolny 2023/2024, odbywać się będzie w oparciu o: 

- przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze 

zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431), 

- Uchwały NR XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2017 r. poz. 1612), 

- Zarządzenia Nr 26/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 stycznia 2023 r. w 

sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla 

dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Legnica, na rok szkolny 2023/24, 

- Zarządzenia Nr 9/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  do placówki 

oświatowo-wychowawczej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica. 

 

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja. Poniżej 

wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy: 

 
SP ul. Marynarska 31 – Artyleryjska, Asnyka, Batorego, Będzińska, Bobrowa,  Boczna, 

Ceglana, Chojnowska od nr 66-128 i 67-153, Chorzowska, Ciemna, Domejki, Drohobycka, 

Drzymały, Działkowa, Fredry, Gładysza, Głowackiego, Grodzieńska, Gryczana, Hutników, 

Janowska, Jasna, Katowicka, Kawaleryjska, Kilińskiego, Kołobrzeska, Kresowa, Krótka, 

Krzemieniecka, Lindego, Lotnicza, Lubuska, Lwowska, Łączna, Plac Łużycki, Mała,  

Marynarska, Matejki, Rondo Miast Partnerskich, Mikołowska, Miodowa, Nektarowa, 

Nowogródzka, Olkuska, Pancerna, Piechoty, Pińska, Polna, Potoczek, Pszczelarska, Pszczyńska, 

Raciborska, Rolnicza, Rybnicka, Saperska, Sejmowa, Senatorska od 51 i od 42, Siemianowicka, 

Sosnowiecka, Stanisławowska, Stryjska,  Szewczenki, Szwoleżerów, Tarnopolska, Torowa, Tyska, 

Wały Królowej Jadwigi, Westerplatte, Widokowa, Wileńska, Zabrzańska, Zachodnia, Złotoryjska 

od 91 i od 68, Żołnierska.  

Rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy 

dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:  

o Rodzice dzieci z obwodu szkoły, dokonują pisemnego zgłoszenia dziecka  w dniach 

od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.  (jeżeli dziecko nie ma meldunku stałego                        

w obwodzie szkoły, należy dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkanie                   

dziecka wraz z jednym z rodziców w rejonie szkoły),  
o Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (ale na terenie Miasta Legnicy), jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami,  uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym 



celu należy w dniach  03.07.2023  -  05.07.2023 r. złożyć w sekretariacie szkoły 

wniosek o przyjęcie do szkoły. 

1. Zapisu do szkoły dokonuje rodzic lub prawny opiekun dziecka na podstawie dowodu 

osobistego. Rodzic wypełnia stosowny wniosek i się pod nim podpisuje. 

2. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.        

3. Kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Legnica  przyjmuje się na podstawie poniższych 

kryteriów: 

 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły 8 

Dane potwierdzane przez dyrektora 

szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły 

2. 

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 

wskazali / wskazał Legnicę jako miejsce 

zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym 

4 
Pierwsza strona rocznego zeznania 

podatkowego za ostatni rok 

3. 

Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 

pracują / pracuje lub prowadzą / prowadzi 

działalność gospodarczą w obwodzie szkoły 

2 

Zaświadczenie pracodawcy 

o zatrudnieniu, zaświadczenie 

o wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, wydruk ze 

strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej 

lub informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego 

4. 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający 

rodziców / rodzica samotnie wychowującego 

w zapewnieniu dziecku należytej opieki 

1 Oświadczenie rodzica 

4.  W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic 

(prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji 

przez nie obowiązku szkolnego. 

5. Odwołania dotyczące odmownej decyzji dyrektora szkoły co do przyjęcia dziecka spoza 

rejonu, można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas 

pierwszych w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

wakacji. 

6. Do pozostałych klas w szkole, o ile są w nich wolne miejsca, o przyjęciu decyduje dyrektor 

szkoły. 

7. Powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych                                    

z zapisaniem dziecka do szkoły umieszczane jest na stronie internetowej naszej szkoły oraz 

wywieszane jest ogłoszenie na drzwiach wejściowych szkoły.    

 

 

 



Terminy:    

Uczniowie z obwodu szkoły - zapisy od 1 do 31 marca 2023r. 

 

Uczniowie spoza obwodu, ale zamieszkałe w mieście Legnica, wg 

harmonogramu poniżej 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza 

rejonu oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok 

szkolny 2023/2024: 

L.p. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

 postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  

kryteriów  

03.07 -5.07 23.08-24.08 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata kryteriów  

06.07-7.07 25.08 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

24.07 28.08 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia 
25.07-26.07 29.08 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
27.07 30.08 

 

 


