
                                  Załącznik nr 1                             

do Regulaminu Rekrutacji   

w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  

w Czernichowie  

 

Rekrutacja dzieci do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie                             

w roku szkolnym 2021/2022. 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernichowie informuje. że przeprowadza się 

rekrutację kandydatów do szkoły na rok szkolny 2021/2022 według następującego 

harmonogramu: 

 

1) w terminie 9.02. – 2.03.2021r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo 

wypełnione zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły, a rodzice dzieci spoza obwodu 

wniosek. W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów należących do obwodu 

szkoły.  

W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba miejsc, 

przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów: 

 wielodzietność rodziny kandydata                                  1 p. 

 niepełnosprawność kandydata                                         1 p. 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata        1 p. 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata             1 p. 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                     1 p. 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie              1 p. 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą                                 1 p. 

Do wniosku dołącza się dokumenty, potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, 

wymienione w zgłoszeniu lub we wniosku o przyjęcie dziecka. 

2) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej 

wymienione kryteria:  

L.

p. 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie 

kryteriów 

 

1.  

 

Rodzeństwo kandydata realizuje                                                                        

obowiązek w szkole, do której                              

kandydat  ubiega się o przyjęcie. 

 

15 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata 

 

   Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego ze względu 



2. Niepełnosprawność kandydata. 10 
na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 

r. poz. 2046) 

 

 

3. 

 

Droga kandydata do szkoły nie 

obwodowej jest krótsza niż do szkoły 

obwodowej. 

 

8 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

4. 

 

Wielodzietność rodziny kandydata 

(rodzina wychowuje troje i więcej 

dzieci) 

 

6 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o wielodzietności 

rodziny kandydata 

 

5. 

 

Samotne wychowywanie kandydata 

przez rodzica/opiekuna prawnego 

 

5 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata 

 

6. 

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

4 

 

Dokument potwierdzający objęcie 

kandydata pieczą zastępczą 

 

 

 

3) W terminie 3.03. – 8.03.2021r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która: 

 

 ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 9.03.2021r. podaje do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych,  

 

 ustala i w dniu 18.03.2021r. podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

2. Procedury odwoławcze: 

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może 



wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do szkoły, 

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem, 

3) rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia, 

4) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                                 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

służy skarga do sadu administracyjnego. 

 

3. Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.  

 

                                      

                                                                                                                              

                                                                                                                              Dyrektor Zespołu  

      Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie  

                           mgr Jolanta Raczek            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMAT  POSTĘPOWANIA  W  REKRUTACJI 

 

TERMINY 

 

 

9.02.2021r. - 2.03.2021r. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

 

3.03.2021r. – 8.03.2021r. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

9.03.2021r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych                                         

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 

od 10.03.2021-16.03.2021  

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

 

18.03.2021r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

 

Terminy  postępowania 

uzupełniającego zostaną ustalone 

dopiero, gdy w szkołach będą wolne 

miejsca 

 

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJACE 

 

 

 
          

                                                                           

                                                                                                                                                                  

Dyrektor    Zespołu   

 Szkolno – Przedszkolnego w Czernichowie  

                           mgr Jolanta Raczek            

 

 

 
 


