
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA OBWODU 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRECHWY W BORKOWIE 

                                  W ROKU SZKONYM 2021/2022 

 

 

 

1. Kandydaci  zamieszkali poza obwodem  szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po ogłoszeniu i  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami.  

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, złożony 

zgodnie z określonym wzorem. Podstawą zgłoszenia dziecka do szkoły jest 

wypełnienie przez rodzica wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej               

im. Jana Brzechwy w Borkowie i dołączenie dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata określonych kryteriów oraz złożenie go w placówce                    

w ustalonym terminie, tj. od 10.05.2021 r. do 21.05.2021 r. 

3. Rekrutacja przeprowadzana jest w następujących etapach: 

 

 

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz             

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

10.05.2021 r. – 21.05.2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                             

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonaniu przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa                             

w art.150ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe. 

 

24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                               

i kandydatów niezakwalifikowanych 

   31.05. 2021 r. 

do godz. 14.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia 

do  17.06.2021 r.  

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

18.06.2021 r. 

do godz. 14.00 

 

 

 

 

 

 



4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:                                     

 

Spełnianie tych kryteriów jest potwierdzone zaświadczeniami i oświadczeniami  

rodziców/ prawnych opiekunów. 

 

5. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające jeżeli po  

            przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi     

            miejscami. 

6. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona jest w następujących etapach: 

liczba 

punktów 

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza  do szkoły podstawowej, do 

której składany jest wniosek 
5 

2. Niepełnosprawność kandydata 
3 

3. Samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie ( oznacza to 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem). 

3 

4. Wielodzietność rodziny kandydata  

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). 3 

5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
3 

6. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców ( oznacza to zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzenia 

działalności gospodarczej) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej, do której składany jest wniosek 

2 

Lp. Czynność Postępowanie  

uzupełniające 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 

 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

21.06.2021 r. – 30.06.2021r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                           

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym,  w tym dokonaniu przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 

art.150ust. 7ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe. 

                          

 01.07.2021 r. do 02.07.2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                           

i kandydatów niezakwalifikowanych 

                      

  05.07.2021 r. 

do godz.14.00 

 
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia 

  do 08.07.2021 r.  

 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

09.07.2021 r. 

do godz.14.00 

 



 

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor placówki powołuje szkolną      

komisję rekrutacyjną w jej skład wchodzą: 

 przewodniczący, 

 3 przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły. 

8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

   - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej  

     wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

     niezakwalifikowanych, 

   - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

     i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc, 

   - sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

   - sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, 

   - przewodniczący komisji może wystąpić o potwierdzenie okoliczności zawartych    

     w oświadczeniach. 

9. Rodzice mogą: 

             -  w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

        i nieprzyjętych wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie  

       uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,  

             -  w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem  

       o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, komisja rekrutacyjna  

       sporządza uzasadnienia na piśmie, 

 -  w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez komisję  

       rekrutacyjną, rodzice mogą złożyć odwołanie do dyrektora placówki, 

-  w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania od rodziców dyrektor rozpatruje  

       odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

 - złożenie przez rodziców skargi do sądu administracyjnego za pośrednictwem  

      dyrektora szkoły. 

10. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz                       

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca nauki w szkole podstawowej.  

11. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone celu postępowania rekrutacyjnego                  

są przechowywane w szkole przez okres roku. 

12. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas 

pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, 

które są przyjmowane z urzędu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeżeli przyjęcie 

ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 


