
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej 

w sprawie rekrutacji do klasy I 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Podstawa prawna: 
 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.);  

2) Uchwała Nr XXII/159/2017 Rady Gminy Radomyśl nad sanem z dnia 17 marca 
2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych (…);  

3) Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 20 stycznia 2021r. 
w sprawie terminów postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem. 

I. Zasady zapisu i rekrutacji do klasy I 

1.Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej 
przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego 
ZGŁOSZENIA rodziców(załącznik nr1). 

2.W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone  w 2014 
roku. 
 

3.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko 
urodzone w 2015 roku pod warunkiem, że w roku szkolnym 2020/2021 korzystało z 
wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 
4.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami - na podstawie WNIOSKU (załącznik nr2), do którego dołączona zostanie 
wymagana dokumentacja. 

5. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni. 

6.Druki zgłoszenia ucznia oraz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej są do pobrania u 
dyrektora szkoły lub na stronie internetowej szkoły. 
 
II. Kryteria rekrutacji 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do klasy I  dziecka zamieszkałego 
poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc rekrutacja odbywać się 
będzie  na podstawie kryteriów z poniższej tabeli. 



 
Lp. Kryterium Liczba 

punktów 
Dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryterium 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Woli Rzeczyckiej. 

10 pkt Oświadczenie rodzica 

2. Rodzeństwo uczęszcza do PSP w 
Woli Rzeczyckiej. 

40 pkt Oświadczenie rodzica 

3. Rodzic (opiekun prawny) pracuje, 
prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą w miejscowości 
należącej do obwodu szkoły. 

5 pkt Oświadczenie rodzica 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandydata, którzy wspierają 
rodziców w opiece nad kandydatem. 

5 pkt Oświadczenie rodzica 

 
        III. Terminy zgłoszenia ucznia do szkoły i postępowania rekrutacyjnego 
 
L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę 
przy rekrutacji. 

od 8 kwietnia 
2021r. do 16 
kwietnia 2021r. 

od 14 maja 2021r. 
do 18 maja 2021r. 

2. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków  o  
przyjęcie  do  szkoły wraz z 
dokumentacją potwierdzającą 
spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę 
przy rekrutacji. 

do 19 kwietnia 
2021r. 

do 29 maja 2021r. 

3. Podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 

20 kwietnia 2021r. 20 maja 2021r. 

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

od 21 kwietnia 2021 
r. do 26 kwietnia 
2021 r. 

od 24 maja 2021r. 
do 26 maja 2021r. 

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

28 kwietnia 2021 r. 27 maja 2021 r. 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 



 


