
zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej im.marcina 

bielskiego w białej  

 

Obowiązek szkolny 

 -  Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2021/2022 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2014).   

-  W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek 

rodziców, dziecko, które w tym roku kończy 6 lat i posiada udokumentowane odbycie 

przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości 

szkolnej. 

Zasady rekrutacji: 

        -  Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie 

zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

        -  Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w 

przypadku, gdy nie powoduje to konieczności otwarcia nowej klasy. 

        -  W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do 

szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących 

kryteriów: 

a.      wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną rozumiemy   

rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

b.  niepełnosprawność kandydata, 

c.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f.  samotne wychowywanie dziecka, 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

        - O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje spełnienie wyżej wymienionych 

kryteriów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku. 

        - W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów 

określonych w ww. punkcie, decyduje data złożenia wniosku.    

        -  Rekrutację przeprowadza Komisja   Rekrutacyjna. Komisja dokonuje weryfikacji oraz 

sporządza protokół.   

 



Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem: 

a.     od 01 do 31 marca 2021 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków. 

b.     od 01 do 06 kwietnia 2021 r. – weryfikacja wniosków kandydatów spoza obwodu przez 

Komisję Rekrutacyjną. 

c.     25 kwietnia 2021 r. – ogłoszenie listy   zakwalifikowanych kandydatów spoza obwodu. 

d.    do 05 maja 2021 r. – złożenie wniosku kandydata spoza obwodu w postępowaniu 

uzupełniającym. 

e.     do 10 maja 2021 r. – kwalifikacja dzieci spoza obwodu w postępowaniu uzupełniającym 

f.    01 czerwca 2021 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych  spoza obwodu w 

postępowaniu uzupełniającym. 

                          

 

 


