
Zarządzenie nr 1/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II  w Gościeszynie
z dnia 05 lutego 2020r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w 
Gościeszynie na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U.  1991nr 95 poz. 
425 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się następujące terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 
szkolny 2019/2020

L.p         Rodzaj czynności

Terminy w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym, 
uzupełniającym

1 Złożenie  wniosku  (zgłoszenie)  o
przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkoły
podstawowej  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi  spełnienie  przez
kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 24.02.2020 r.

do 26.03.2020 r.

Od 30.04.2020 r.

do 07.05.2020 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu  
rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).

od 02.04.2020 r.

do 16.04.2020 r.

od 08.05.2020 r.

do 14.05.2020 r.

3 Podanie  do  publicznej  wiadomości
przez  komisję  rekrutacyjną  listy
kandydatów  zakwalifikowanych  i
kandydatów niezakwalifikowanych.

17.04.2020 r. 15.05.2020 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli  przyjęcia  w  postaci  pisemnego
oświadczenia.

od 20.04.2020 r.

do 27.04.2020 r.

od 18.05.2020 r.

do 22.05.2020 r.



5 Podanie  do  publicznej  wiadomości
przez  komisję  rekrutacyjną  listy
kandydatów  przyjętych  i  kandydatów
nieprzyjętych.

29.04.2020 r. 25.05.2020 r.

§2
Ogólne zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

1. Zasady rekrutacji do klasy I szkoły są następujące:
1) do klasy pierwszej szkoły  przyjmuje się: 
- z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr1) absolwentów oddziału 
przedszkolnego zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej,
-  na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) – absolwentów przedszkoli 
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej (załącznik nr 2)
2) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 
szkoły podstawowej jest większa niż liczba miejsc , którymi dysponuje, 
kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych  w statucie

Lp. Kryteria Liczba
punktów

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

1. Kandydat do klasy pierwszej realizował w tej 
szkole obowiązek  rocznego przygotowanie 
przedszkolnego

5 pkt Dane potwierdza dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji

szkolnej
2. W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo kandydata
5 pkt Dane potwierdza dyrektor szkoły

na podstawie dokumentacji
szkolnej

3. Rodzice lub jeden z rodziców (opiekun prawny) 
kandydata pracuje w miejscowości należącej do 
obwodu danej szkoły

3 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

3.) Spełnienie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone poniżej 
dokumenty. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, które rodzice/prawni 
opiekunowie dołączają do wniosku.

- Potwierdzenie uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2018/2019 do oddziału 
przedszkolnego w danej gminie

- Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wskazanej szkoły 
podstawowej lub zespołu szkół

- oświadczenie rodziców o miejscu pracy;
- oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły.
- oświadczenie o zainteresowaniu podjęcia nauki w klasie integracyjnej w cyklu 

kształcenia
- oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka
- ( babci/dziadka), wspierających rodziców  w zapewnieniu mu należytej opieki.

                                                                                      ………………………………………….
                                                                                       ( pieczątka i podpis dyrektora szkoły )


