
Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych 

prowadzonych 

przez Gminę Rzezawa na rok szkolny 2020/2021. 

Szanowni Rodzice!  

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, 

które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2019 r. poz., 1148 ze zm.), zarządzeniu Nr 12/2020 Wójta Gminy Rzezawa z dnia                        

24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I 

publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

Uchwale Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół 

podstawowych, którym ustalono obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem danej szkoły podstawowej. Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu 

szkolnego przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica. 

Postępowanie rekrutacyjne do kl. I na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się wyłącznie    

w przypadku, gdy dana szkoła podstawowa dysponuje nadal wolnymi miejscami.  

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka. 

Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio w danej szkole. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

L.p. KRYTERIUM PUNKTY DOKUMENTY 

POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE 

KRYTERIUM 

1. Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa 

kandydata 

10 - 

2. Droga dziecka do szkoły nie przekracza 

3 km. 

9 Oświadczenie rodzica 

3. Dziecko mieszka na terenie Gminy 

Rzezawa  

8 Oświadczenie rodzica 

4. Zatrudnienie rodzica na terenie Gminy 

Rzezawa 

7 Zaświadczenie 

o zatrudnieniu/oświadczenie 

rodzica 

5. Dziecko absolwenta szkoły 6 - 

6. Bliższa droga dziecka do szkoły niż do 

szkoły w obwodzie, w którym mieszka 

5 Oświadczenie rodzica 

 

 



TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Składanie wniosków o przyjęcie 

do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

rekrutacyjnych 

02.03.2020 r. 

od godz. 8.00 -  

13.03.2020 r.  

do godz. 15.00 

06.04.2020 r. 

od godz. 8.00 –  

10.04.2020 r. 

do godz.15.00 

2. 

Weryfikacja  wniosków 

i dokumentów, o których mowa w  

pkt. 1 oraz wykonanie  czynności 

wymienionych w art. 150 ust. 7 

ustawy Prawo oświatowe 

16.03.2020 r. – 

20.03.2020 r. 
14.04.2020 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości   

listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

23.03.2020 r.  

do godz. 15.00 

15.04.2020 r.  

do godz. 15.00  

4. 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia do szkoły 

w postaci pisemnego oświadczenia 

30.03.2020 r.  

do godz. 15.00 

17.04.2020 r. 

do godz. 15.00 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości  

listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

03.04.2020  r. 24.04.2020 r.   

 

 do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danej szkoły, 
 do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia, 

 do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

 do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół.  

  


