
REGULAMIN REKRUTACJI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. STANISŁAWA POLAKOWSKIEGO 

W STRZYŻOWICACH

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

w Strzyżowicach

Podstawa prawna:

1. Art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 
1875 ze zmianami).

2. Art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt i art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 
2018 r., poz. 996 ze zmianami).

3. Uchwała Rady Gminy Psary Nr XXVII/297/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.

4. Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 26  stycznia 2021 r.



§ 1

SKŁADANIE ZGŁOSZENIA I WNIOSKÓW

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej  uczniowie 
przyjmowani są:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie 
Zgłoszenia rodziców 

 b) na Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza  
obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli 
warunki organizacyjne na to pozwalają. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech 
wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi  przyczynami rozpoczęcie 
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie 
dłużej niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego 
podejmuje dyrektor zespołu (w obwodzie w której dziecko mieszka) po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.



§ 2

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach przyjmowane są
dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (w całości sołectwo Strzyżowice
oraz sołectwa Góra Siewierska ul. Kościuszki od nr 1 do nr 43 i od 
nr 2 do nr 82a oraz ulice Górna, Ogrodowa, Kochanowskiego, 

Szopena.)na podstawie Zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym 
obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 
mogą być przyjęci do klasy pierwszej na Wniosek rodziców po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami.

3. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Psary, 
przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określa 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w 
odniesieniu do kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Psary poza 
obwodem danej szkoły: 

a. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10 
punktów – potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia  starającego się o przyjęcie, że w szkole 
obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,

b. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający 
rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należnej opieki 
– 7 punktów – potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia starającego sie o przyjęcie do szkoły, że w 
obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający rodziców/
prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki.



§3

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Psary

L.p. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03.2021 r. –
26.03.2021 r.

19.04.2021 r. 
– 26.04.2021r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjecie do klasy pierwszej szkoły podstawowej 29.03.2021 r. -

06.04.2021 r.
27.04.2021 r. 
– 04.05.2021r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

07.04.2021 r. 05.05.2021 r.

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

08.04.2021 r.- 
15.04.2021 r.

06.05.2021 r.- 
13.05.2021 r.

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

16.04.2021 r. 14.05.2021 r.



                                                   § 4
                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor zespołu przeprowadza 
postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca 
czerwca danego roku.

2. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor zespołu na 
podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ 
prowadzący.

3. Do poszczególnych klas(w miarę możliwości) przyjmuje się jednakową 
liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

                                                  § 6

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


