
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO 

W WODZISŁAWIU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Zgodnie z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska 

Polskiego w Wodzisławiu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na 

podstawie zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów dokonanego w terminie: 

15 luty 2021 roku - 1 marzec 2021 roku 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 

w Wodzisławiu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, tylko wówczas gdy są wolne miejsca. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2021/2022 brane są pod uwagę kryteria określone przez Organ Prowadzący szkołę, 

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 

lokalnych potrzeb społecznych. 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodzisław, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty potwierdzające 
spełnienie danego kryterium 

1. w danej jednostce obowiązek 
szkolny spełnia rodzeństwo 
kandydata do klasy pierwszej 

10 pkt 
potwierdzenie dyrektora szkoły na 
podstawie dokumentacji szkolnej 

2. kandydat uczęszczał do 
przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w obwodzie danej 
szkoły 

8 pkt 

potwierdzenie dyrektora szkoły na 
podstawie dokumentacji szkolnej 

3. liczba uczniów w danej klasie nie 
spowoduje zwiększenia ilości 
oddziałów  

6 pkt 
potwierdzenie dyrektora szkoły na 
podstawie dokumentacji szkolnej 

4. droga kandydata do szkoły jest w 
odległości do 3 km od placówki (od 
wyjścia z miejsca zamieszkania 
drogami 

publicznymi lub ścieżkami 
ogólnodostępnymi do wejścia do 
szkoły) 

4 pkt 

oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów o zamieszkaniu 
kandydata w odległości do 3 km 
od placówki - zał. Nr ; 

5. w obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandydata i zapewniają w 
razie potrzeby opiekę kandydatowi 

 

2 pkt 

oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów wskazujące zamieszkanie 
krewnego, o którym mowa 
w kryterium - zał. Nr 4. 



 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

do szkoły na rok szkolny 2021/2022 

 

Harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas  pierwszych 
szkół podstawowych 

L.p. 
Rodzaj czynności 

Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkołach podstawowych oraz klas 
pierwszych szkoły podstawowej wraz 
z wymaganymi dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . 

od 15.02.2021r. 
do 01.03.2021r.  

od 01.06.2021r. 
do 08.06.2021r.  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz klas pierwszych szkoły 
podstawowej wraz z wymaganymi 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 02.03.2021r. 
do 08.03.2021r.  

od 14.06.2021r. 
do 18.06.2021r.  

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

09.03.2021r.  

godz.12.00 

21.06.2021r.  

godz.12.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

od 10.03.2021r. 
do 27.03.2021r.  

od 05.07.2021r. 
do 16.08.2021r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

18.03.2021r.  

godz.12.00 

20.08.2020r 

godz.12.00 

 


