
REKRUTACJA – KLASY PIERWSZE – rok szkolny 2021/2022 

 
TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ im. DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. INKA W POLANOWIE                       

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

(na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Polanów w sprawie ustalenia 
terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Polanów, w roku szkolnym 2021/2022) 

 
Lp. Rodzaj czynności 

 
Termin 

 
Termin 

postępowania 
uzupełniającego 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                                              

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
do 08.03 2021 r. 

do godz.15:00 

 
od 17.05.2021 r. 

do 28.05.2021 r. 

do godz.15:00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków i kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 

ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020                            

poz. 910 z późn. zm.). 

 
 
do 12.03.2021 r. 
do godz. 15:00 

 
 
do 07.06.2021 r. 
do godz.15:00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

16.03.2021 r. 
do godz.15:00 

11.06.2021r.  
do godz.15:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

do 24.03.2021 r. 
do godz.15:00 

do 25.06.2021 r. 
do godz.15:00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. 

31.03.2021 r. 
do godz.15:00 

29.06.2021 r. 
do godz.15:00 

 
 
 
 
 



KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POLANÓW. 
 

1. Szkoły podstawowe. 

1) Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu. 

2) W  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się dzieci                 

z urzędu bez stosowania kryteriów i punktów rekrutacyjnych. 

3) Drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadzany będzie                         

w przypadku wolnych miejsc. 

Wymagane dokumenty 
 
1. Zapisy dzieci do oddziałów klasy pierwszej  odbywają się w terminach według 
tabeli j. w. 
 
2. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zgłasza dziecko w sekretariacie szkoły                     
w godzinach 700 – 1500 w sekretariacie szkoły – 76 – 010 Polanów, ul. Wolności 
14, składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły. 

 
 Wzór karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej stanowi załącznik nr 1  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty 
zgłoszenia dziecka (załącznik nr 1) składają wniosek do dyrektora szkoły. 

 
 Wzór wniosku o przyjęcie dziecka  stanowi załącznik nr 2. 

4. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają 
odrębne przepisy.  
 
5. Do karty zgłoszenia do szkoły dziecka 6- letniego  rodzice (prawni opiekunowie) 
zobowiązani są dołączyć, zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę 
potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. 
 
6. W  miesiącu maju zorganizowane zostanie zebranie informacyjne dla rodziców 

uczniów klas pierwszych. Szkoła poinformuje  rodziców o terminie spotkania poprzez 
internetową stronę szkoły - www.zsp.polanow.pl  oraz  poprzez umieszczenie 

informacji na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.   
 
7. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych następuje według 
harmonogramu j. w. poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie 
szkoły.   
  
8. W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie naszej szkoły, a zapisanych 
do klas pierwszych innych szkół – rodzice zobowiązani są do powiadomienia,       
o tym fakcie dyrektora szkoły.  
 


	Wymagane dokumenty

