
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  

do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie,  

wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów  

oraz sposób przeliczania punktów. 

/Uchwała Rady Pedagogicznej nr 22/2013/2014 z dnia 24 lutego 2014r./ 

 

1. Dzieci przyjmuje się do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, 

decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w 

obwodzie, które są przyjmowane z urzędu. 

3. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 

szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć 

ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. Dzieci, którym ustalono obwód, zamieszkałe w tym obwodzie, do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu. 

5. Przepisy ujęte w ust. 6 - 8 stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

6. Terminy składania dokumentów: 10 lutego - 28 marca.  

a) rodzice dzieci z obwodu szkoły zobowiązani są do złożenia zgłoszenia wg 

przyjętego w szkole wzoru, 

b) rodzice dzieci spoza obwodu szkoły zobowiązani są do złożenia wniosku wg 

przyjętego w szkole wzoru. 

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w przypadku wolnych miejsc w oddziale, 

po złożeniu przez rodziców wniosku. 

1) Terminy postępowania rekrutacyjnego:  

a) I etap i II etap od 1 kwietnia do 15 kwietnia 

b) postępowanie uzupełniające do 20 sierpnia 

2) W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria  oraz sposób przeliczania 

na punkty. 

3) Spełnianie kryteriów rodzice potwierdzają wymaganymi dokumentami. 

a) Tabela przedstawiająca kryteria, sposób punktowania i wymagane dokumenty: 



I etap rekrutacji 

l.p. kryteria pkt. wymagane dokumenty 

1.  

 

w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Żyrzynie uczy się rodzeństwo 

kandydata 

 

1 oświadczenie rodziców 

2.  

 

dziecko uczęszczało do przedszkola w 

Żyrzynie 
1 oświadczenie rodziców 

3.  

 
dziecko mieszka na terenie Gminy Żyrzyn 1 oświadczenie rodziców 

4.  

 

dziecko zameldowane jest na terenie 

Gminy Żyrzyn 
1 oświadczenie rodziców 

5.  

 

 

rodzice/rodzic/ prawni  opiekunowie/ dziecka 

zameldowani są na terenie Gminy Żyrzyn 
1 oświadczenie rodziców 

 

4) O przyjęciu dziecka decyduje liczba uzyskanych punków w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

5) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym 

rozpatruje się dodatkowe kryteria: 

II etap rekrutacji 

l.p. kryteria pkt.  wymagane dokumenty 

1.  

 

rodzic  samotnie wychowujący dziecko 1 prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

2.  

 

rodzic / rodzice / prawni opiekunowie 

zatrudnieni w Żyrzynie 

1 oświadczenie rodziców 

 

6) Na wolne miejsce przyjęte zostaje dziecko z największą liczbą przyznanych punktów. 

7) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości - na terenie 

szkoły w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o 

zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 

8) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 



rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły. 

9) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z 

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia  oraz liczbę punktów, którą uzyskał 

kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10) Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

11) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

12) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

13) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

14) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

Żyrzyn, 24 lutego 2014r. 

 

Dyrektor szkoły 

Katarzyna Majkutewicz 


