
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 5/2020  

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu  

z dnia 25.02.2020r. 
 

Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej  

Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa  

na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.) postępowanie rekrutacyjne do klasy I Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu  

Szkoła Podstawowa (dalej: szkoła) jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

na podstawie zgłoszenia rodziców. 

3. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7 – letnie (urodzone w 2013 roku). 

4. Naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat (urodzone w 2014 roku), które: 

a. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, albo 

b. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno–pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno– pedagogiczną, 

założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno– pedagogicznych. 

5. Analizy wniosków o których mowa w pkt. 1 dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły, która do 24 marca 2020r. sporządza listę przyjętych do klasy pierwszej. 

6. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kandydatów do klasy I z terenu obwodu szkoły przyjmuje 

dyrektor, w każdym czasie roku szkolnego.  

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie 

wniosku rodziców złożonym w Sekretariacie szkoły po 24 marca 2020r., jeżeli szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 

8. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które 

należy potwierdzić ustalonymi dokumentami: 
 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty na ich potwierdzenie w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Podedwórze 

 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1. 

Kandydat do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej uczęszczał do 

przedszkola wchodzącego w skład 

zespołu placówek oświatowych 

8 

Potwierdzone przez dyrektora faktu 

uczęszczania przez kandydata/rodzeństwo 

kandydata do przedszkola, szkoły 

2. 

Rodzeństwo kandydata spełnia 

obowiązek szkolny, roczne 

przygotowanie przedszkolne w zespole 

do którego kandydat ubiega się o 

przyjęcie 

6 

3. 

Rodzice lub jeden z 

rodziców/prawnych opiekunów, 

kandydata pracuje w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły 

podstawowej 

4 
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, 

potwierdzające miejsce jego pracy 

4. 

W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata, wspierający 

rodziców/prawnych opiekunów w 

zapewnieniu mu należnej opieki 

2 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

 


