
 
REGULAMIN REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.) 
2. Zarządzenie nr 15/21 Burmistrza Bełżyc z dnia 30 stycznia 2020 r.  
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz.926.)  
I. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2015). 

2. Zamieszkałe w obwodzie szkoły: 

a. z urzędu:  
b. dzieci spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów) pod warunkiem, że 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły. 

3. Przy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły uwzględnia się następujące punktowane kryteria: 

a. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo- 2pkt 

b. Praca zawodowa lub nauka (w trybie dziennym) rodziców (prawnych opiekunów): 

1. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko- 4pkt 

2. Jedno z rodziców- 2pkt  
3. Zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców ( prawnych opiekunów) na terenie 
miasta Bełżyce- 3 pkt 

4. Dzieci pracowników szkoły - 1pkt 

c. Wielodzietność rodziny- 1pkt 

d. Niepełnosprawność kandydata lub/i rodziców kandydata-1pkt 

e. Objęcie kandydata pieczą zastępczą-1pkt 

4. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka. 

 
II. KLASY PIERWSZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej 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, 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  

2. Zasady przyjęć  
a. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na 
wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).  
b. Kandydaci uczęszczający w roku poprzednim do oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach są przyjęci do klasy pierwszej bez 

konieczności składania Karty zgłoszenia.  
c. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły nie uczęszczający w roku poprzednim do 
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach ubiegają 
się o przyjęcie do klasy I na podstawie Karty zgłoszenia.  
d. Kandydaci spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów) pod 
warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia 
warunków pracy szkoły na podstawie Karty zgłoszenia.  

3. Przy rekrutacji do klasy pierwszej uczniów spoza obwodu szkoły uwzględnia się następujące 
punktowane kryteria: 

a. Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole- 3pkt 

b. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo- 3pkt 

c. Praca zawodowa lub nauka (w trybie dziennym) rodziców (prawnych opiekunów): 

1. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko- 4pkt 

2. Jedno z rodziców- 2pkt  
3. Zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców ( prawnych opiekunów) na terenie 
miasta Bełżyce- 3 pkt 



4. Dzieci pracowników szkoły - 1pkt 

d. Wielodzietność rodziny- 1pkt 

e. Niepełnosprawność kandydata lub/i rodziców kandydata-1pkt 

f. Objęcie kandydata pieczą zastępczą-1pkt 

4. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność składania karty zgłoszenia dziecka. 

5. Zasady postępowania rekrutacyjnego.  
a. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach stosując zasadę 
powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach: 

1. na stronie internetowej 

2. na tablicy ogłoszeń  
b. Przyjmowanie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach rozpoczyna się na 
podstawie Karty zgłoszenia dziecka, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony 
internetowej szkoły: belzyce.edu.pl  
c. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły obowiązani są 
złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełnioną 
kartę.  
d. Podpisy złożone na karcie/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze 
stanem faktycznym.  
e. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu 

szkoły obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo i 
dokładnie wypełnioną kartę wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów , o 

których mowa w pkt I/3b-e lub II/3c-f. 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).  
f. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do szkoły w ciągu całego roku szkolnego, 
jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna  
a. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc  
w oddziałach przedszkolnych lub klasach pierwszych, dyrektor szkoły powołuje Komisję 
Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 

1. wicedyrektor szkoły - przewodniczący, 

2. pedagog 

3. przedstawiciel Rady Pedagogicznej  
b. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach 
rekrutacji, 

c. Komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.  
d. O wynikach rekrutacji rodzice dzieci spoza obwodu szkoły zostaną poinformowani 
niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 12 maja. 

7. Procedura odwoławcza  
a. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.  
b. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora 
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

8. Kryteria przydziału do klasy 

a. Proporcjonalny stosunek liczby chłopców do dziewcząt,  
b. W miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne 
kryteria , jak np. sąsiedztwo, rodzeństwo w jednej klasie. 
c. Kryterium wiekowe dzieci. 



 

9. Terminy: 

Termin w postępowaniu  

rekrutacyjnym 

 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

Czynności rekrutacyjne 

 

od 08. 03.2021  od godz. 7.30 

do 19.03.2021  do godz. 15.00 

 

od 12.04.2021     od gdz.7.30 

do 16.04.2021 do godz.15.00                                                                     

 

Złożenie Karty  zgłoszenia  przez 

rodziców  o przyjęcie dzieci do 

oddziałów przedszkolnych lub klas 

pierwszych. 

Przyjmowanie Kart zgłoszeń na 

świetlicę od rodziców 

deklarujących korzystanie z opieki 

dydaktyczno - wychowawczej 

świetlicy dla dzieci 

nowoprzyjętych do szkoły. 

 

 do 24.03.2021 21.04.2021 

 

Weryfikacja wniosków  przez 

komisję rekrutacyjną. 

 

 

26.03. 2021 godz. 12.00 23.04.2021 godz.12.00  Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

09.04. 2021 godz.12.00 07.05.2021 godz.12.00 Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 
 


