
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

do klasy pierwszej  

w  Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach  

na rok szkolny 2021/2022 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                      

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i  centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), 

 Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia  2021 roku 

w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                    

i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 

do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy 

Aleksandrów Kujawski, 

 Statut szkoły. 

 

Informacje ogólne:  

1. Do klasy I przyjmowane są:  

a) dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

b) dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców/opiekunów 

prawnych, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim 

roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole oraz posiada opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej.  

2. Zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się w terminie od 1 marca 2021 r.                        

do 26 marca 2021 r. i obejmują dzieci mające rozpocząć naukę od 1 września 2021 r. 

3. Zapisów dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie na podstawie wypełnionego 

wniosku, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata. 

4. Wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: sp-stawki.pl 

5. Przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego zajmuje się powołana przez 

dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna w terminie od 5 kwietnia 2021 r.                           

do 9 kwietnia 2021 r. 

6. 21 maja 2020 r. zostanie podane do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych               

do klasy – na tablicy ogłoszeń w szkole. 

7. Wszelkie decyzje w sprawach nie objętych niniejszymi zasadami podejmuje dyrektor 

szkoły. 

 

Zasady przyjęcia:  

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa)                            

lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa). 

 

 

 



Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły   

1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się                           

o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie złożonego wniosku,              

w którym wskazuje się adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.  

2. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, składa się do dyrektora szkoły                

w terminie do 26 marca 2021 r. do godz. 15.00. 

 

Kandydaci spoza obwodu 

1. Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są do klasy I w przypadku, gdy szkoła 

posiada wolne miejsca. 

       

 

Wprowadzone zarządzeniem nr 13/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii 

Danilewicz Zielińskiej w Stawkach z dnia 2 lutego 2021 r. 

 


