
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROŚNICY W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM W KROŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na 

podstawie: 

*Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U.z 2019 r. poz.1148 z póź.zm. 

*Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r.poz.1737 

*Zarządzenia nr OR0050.4.2021 Wójta Gminy Izbicko z dn. 7.01.2021 w sprawie ustalenia terminów 

rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których gmina Izbicko jest organem 

prowadzącym 

 Termin rekrutacji : 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Izbicko z dn. 7.I.2021 rekrutacja do szkoły 

rozpoczyna się 19.II.2021 kończy 1.VII.2021 

Obowiązek szkolny: 

1. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7 letnich ( rocznik 2014) 

Zasady rekrutacji: 

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

wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna druku – Karta zgłoszenia do szkoły ( wzór 

dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły) 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy 

placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie druku wypełnionego przez 

rodzica/prawnego opiekuna. Wzór wniosku dostępny na stronie www szkoły i w sekretariacie. 

Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować konieczności otwarcia nowego 

oddziału. 

3. 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: 

• W szkole obowiązek spełnia rodzeństwo – 5 punktów 

• Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 4 punkty 

• W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów w 

zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty 

• Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 2 punkty 

• Dzieci pracowników szkoły – 1 punkt 

 

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej 

liczby punktów decyduje data wpływu wniosku. 

 


