
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

IM. JANA PAWŁA II W  CIŚCU  

                                        w roku szkolnym 2021/2022  

  

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)  

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe  

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 26 , poz. 232 z późn. zm.) 

4. Zarządzenie Wójta Gminy Węgierska Górka nr W.0050.012.2021 z dnia  
29 stycznia 2021 r.  

  

I. Termin rekrutacji  

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się  

od 1 marca do 26 marca 2021 r.  

 

II. Harmonogram szczegółowy na rok 2021/2022 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr W.0050.012.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Wójta Gminy Węgierska Górka terminy w rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022 są następujące:  

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  1-26 marca 2021 r.  

Weryfikacja wniosków przez komisje 

rekrutacyjną  
Do 8.04. 2021 r.  

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów niezakwalifikowanych  
Do 12.04.2021 r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia  

15-23.04.2021 r.  

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych do szkoły  
30.04.2021 r.  



 

III. Zasady rekrutacji  

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I ”.  

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się gdy placówka 

dysponuje wolnymi miejscami na podstawie wypełnionego przez 

rodziców lub prawnych opiekunów „Wniosku o przyjęcie dziecka do 

szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły”.  

3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców, prawnych opiekunów o 

przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż 

liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła o przyjęciu decyduje 

kolejność - data składania wniosków.    

IV. Zapisy   

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.  

2. Druki „Karta zgłoszenia dziecka do I klasy”, „Wniosek o przyjęcie 

dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły” można pobrać 

w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły 

www.zspcisiec.com 

3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 

zgodnym z harmonogramem.  

4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w 

składzie:  

- przewodniczący – członek rady pedagogicznej,  

- nauczyciele klas I – III   

Komisja składa się z minimum 3 osób.  

Komisja dokonuje weryfikacji wniosków, sporządza protokół i 

przedkłada dyrektorowi szkoły.  

5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają 

poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, w terminie 

zgodnym z harmonogramem. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 

klasy pierwszej zostanie wywieszona w szkole.  


