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Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych  
i oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. Janusza Korczaka w Niemodlinie  
na rok szkolny 2020/2021 

Informacje ogólne   

Do klas I przyjmowane są:   

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,  

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej  

Zasady przyjęć  

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców 

dzieci (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).  

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły  

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się  

o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie 

zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców 

kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe).   

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko 

ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się  

o przyjęcie dziecka do innej szkoły.  

Kandydaci spoza obwodu   

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział  

w postępowaniu rekrutacyjnym i przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę 

Miejską w Niemodlinie.  

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach 

określonych w harmonogramie rekrutacji.  

• Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej 

w Niemodlinie, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.  

• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).    
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• Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz  

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.   

• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 

rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  

• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają 

pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został 

zakwalifikowany.  

• Komisja rekrutacyjna:   

− przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany  do przyjęcia i rodzice 

potwierdzili wolę zapisu,  

− podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły.  

  

Zasady przyjęć  kandydatów do oddziałów klas sportowych  

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:  

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole 

przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,   

• posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,  

• uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 

szkolenie sportowe w danym oddziale,  

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc 

w danym oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki 

próby sprawności fizycznej. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane będą pod 

uwagę łącznie kryteria, które wymienione zostały w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:  

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Na potrzeby rekrutacji każdemu z kryteriów wymienionych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe nadano jednakową wartość tj. 60 pkt. 


