
Zarządzenie Nr 4/21/22

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza 

w Bukówcu Górnym z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. ks. Teodora Kurpisza 

w Bukówcu Górnym

na rok szkolny 2022/2023

  

podstawa prawna:

 art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. Z 2021r.,
poz. 1082)

 zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2022 r.  w sprawie
ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu
uzupełniającym  na  rok  szkolny  2022/2023,  a  także  terminy  składania  dokumentów  do
przedszkola i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych dla których Gmina Włoszakowice jest organem prowadzącym

 uchwała nr XXV/221/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie
ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKÓWCU GÓRNYM

 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)      Z  urzędu-dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły  lub  dzieci,  które  ukończyły  oddział
przedszkolny w  przedszkolu w Bukówcu Górnym

2)      Na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego-dzieci zamieszkałe
poza obwodem szkoły, jeżeli są w klasie wolne miejsca

 

2. Kryteria rekrutacji:

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo. 10 pkt.

2. Kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego
w Bukówcu Górnym.

5 pkt.

3. Przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych
opiekunów kandydata pracuje w miejscowości

należącej do obwodu danej szkoły podstawowej.

4 pkt.

 

O przyjęciu decyduje większa liczba punktów.



3. Terminy i wymagane dokumenty:

Lp Terminy Rodzaj zadania Termin w
postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o
przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z

dokumentami
potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Składanie kart
zgłoszeń przez

rodziców dzieci  7-
letnich z obwodu

szkoły.

od 1 marca 2022 r. do
15 marca 2022r. do

godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 19 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2 Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o

przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

17 marca 2022 r. 20 sierpnia 2022 r.

3 Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i

kandydatów
niezakwalifikowanych

18 marca 2022 r.
do godz. 13.00

od 23 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

do 26 sierpnia 2022 r.
do godz.15.00

4 Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w

postaci pisemnego
oświadczenia

Od 18 marca 2022 r.
od godz. 13.00

do 25 marca 2022 r.
do godz.15.00

Do 20 czerwca 2022 r.

5 Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

28 marca 2022 r.
do godz. 13.00

26 sierpnia 2022 r.
do godz. 13.00

 


