Zasady dokonywania zgłoszeń do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły
1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
1) rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
2) szkole - oznacza to publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez Gminę Wieliczka, dla której został
ustalony obwód.
2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.
3. Dziecko, któremu Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła,
w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej
bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
4. Zgłoszenia dzieci do klasy I dokonuje się z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez dedykowaną
stronę internetową https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka dostępną na portalu internetowym Gminy
Wieliczka www.wieliczka.eu.
5. Zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej składa się do dyrektora szkoły.
6. Zgłoszenie zawiera:
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.
7. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie zobowiązany jest do
zawarcia w nim następującej klauzuli, zastępującej pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
8. Terminy przyjmowania zgłoszeń na rok szkolny 2022/2023: od 1 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r.
a) Wprowadzanie zgłoszeń do systemu informatycznego: od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 14 marca
2022 r. do godz. 15.00 będzie udostępniona możliwość elektronicznego wprowadzania zgłoszeń o przyjęcie
dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Na dedykowanej
stronie internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka zamieszczona zostanie również
instrukcja wypełnienia zgłoszenia w formie elektronicznej.
b) Składanie zgłoszeń w szkole: od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 14 marca 2022 r. do godz. 16.00
w sekretariacie szkoły obwodowej.
9. Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie wraz z załącznikiem należy wydrukować. Zgłoszenie
podpisują oboje rodzice dziecka. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji
zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
10. W okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zgłoszenie w wersji papierowej składa się
w sekretariacie szkoły lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Zgłoszenie przesyłane
kanałami elektronicznymi wraz z załącznikami (np. w formie skanu, zdjęcia) należy przesłać wyłącznie na
właściwy adres e-mail szkoły. Z treści e-maila winno wynikać, którego kandydata zgłoszenie dotyczy. Zaleca
się zaszyfrowanie przesyłanego pliku czterema ostatnimi cyframi numeru pesel kandydata.
11. Z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 rodzice, którzy z powodów
technicznych nie korzystają z Internetu, mogą dokonać zgłoszenia w systemie informatycznym na terenie
szkoły przy pomocy personelu, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
12. Przyjęcie i zatwierdzenie zgłoszenia w szkole jest równoznaczne z dokonaniem zapisu dziecka do klasy
I szkoły podstawowej.

13. Zasady powyższe zostały opracowane w związku z art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

