Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych z dnia 22.02.2021 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY I
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W STRZESZKOWICACH DUŻYCH.

1. Rekrutację do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
przeprowadza się na podstawie 133 Ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021
r. poz. 4), Uchwały nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych.
2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy I Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego z urzędu na podstawie Karty zgłoszenia, zgodnie z art. 133 ust. 1 Ustawy - Prawo oświatowe.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęte do klasy I w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Szkoła bierze pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący. Rodzic składa w sekretariacie szkoły Wniosek o przyjęcie do szkoły.
4. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie ( załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/176/17 Rady Gminy
Niedrzwica Duża z dnia 28 lutego 2017 r.)
5. Przy zapisie dziecka do szkoły rodzice winni dostarczyć do wglądu odpis aktu urodzenia lub inny dokument
potwierdzający dane dziecka.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły
Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Niedrzwica Duża na rok szkolny 2021/2022.*
Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjna listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

od 01 marca 2021 r. od godz.
8.00

od 29 marca 2021 r. od godz.
8.00

do 09 marca 2021 r. do
godz.15.00

do 06 kwietnia 2021 r. do
godz. 15.00

10 marca 2021 r.
godz. 14.00

08 kwietnia 2021 r.
godz. 14.00

od 11 marca 2021 r.

od 09 kwietnia 2021 r.

do 19 marca 2021 r. do
godz.15.00

do 15 kwietnia 2021 r. do
godz. 15.00

23 marca 2021 r. godz. 14.00

16 kwietnia 2021 r. godz.
14.00

* Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 20 stycznia 2021 roku.

