
INFORMATOR DLA RODZICÓW 
 

     Rekrutacja do klasy pierwszej  

     PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

     IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  

     w Nowym Mieście nad Pilicą  
Od dnia 1 lutego 2021 r. rozpocznie się REKRUTACJA  

do KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2021/2022. 

WAŻNE DATY 
 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

oraz TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 

1 lutego – 5 marca 2021 r.– składanie przez Rodziców/Prawnych opiekunów ZGŁOSZEŃ  

lub WNIOSKÓW do klasy pierwszej wraz z wymaganymi dokumentami. 

9 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

10 – 15 marca 2021 r. – pisemne potwierdzenie Rodziców/Prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka 

do szkoły. 

16 marca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych.  

Lista kandydatów do KLAS PIERWSZYCH, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych   

i nieprzyjętych zostanie umieszczona w siedzibie szkoły, przy ul. Szkolnej 4, w wejściu głównym  

do szkoły.  

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W KLASIE PIERWSZEJ? 
 

DO KLASY I PRZYJMOWANE SĄ: 
 DZIECI 7 – LETNIE (rok urodzenia 2014)  

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci urodzone w 2014 r. obowiązane są do rozpoczęcia nauki         

w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, tj. z dniem 1 września 2021 r.  

 DZIECI 6 – LETNIE (rok urodzenia 2015)  

W roku szkolnym 2021/2022 na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor przyjmuje 

dziecko, jeżeli w roku szkolnym 2020/2021 korzystało z wychowania przedszkolnego lub jeśli nie 

korzystało posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 

nauki w szkole podstawowej. 
 

W rekrutacji uczestniczą dzieci zameldowane i zamieszkałe w OBWODZIE SZKOŁY.  

OBWÓD SZKOŁY obejmuje: ulice – Tomaszowska, Parkowa, Leśna, Kwiatowa, Spacerowa, Słoneczna, 

Klonowa, Sadowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Malinowa, Owocowa, Orzechowa, Jabłoniowa, Wczasowa, 

Kolejowa, Rawska, Polna, 11 Listopada, Wyzwolenia, Wspólna, Świerkowa, Wschodnia, 1 Maja, 

Warszawska, 1 Stycznia, Północna, Plac Armii Krajowej oraz wsie Bełek, Świdrygały, Sacin, Rosocha, 

Dąbrowa nr od 1 do 18, Józefów nr od 1 do 4, Pobiedna, Wola Pobiedzińska, Gostomia. 
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Kandydaci zamieszkali POZA OBWODEM SZKOŁY oraz POZA OBSZAREM GMINY mogą być przyjęci do 

klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła 

nadal dysponuje wolnymi miejscami.  
 

KRYTERIA REKRUTACJI – WYMAGANE DOKUMENTY – SPOSÓB 

PRZELICZANIA PUNKTÓW 
 

 
Zgodnie z USTAWĄ PRAWO OŚWIATOWE  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

brane są pod uwagę łącznie następujące KRYTERIA: 

1. wielodzietność rodziny kandydata  

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),  

2. niepełnosprawność kandydata,  

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 

sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem) 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

  

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.  

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OŚWIATOWE 
1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1), 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), 

3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, 

4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2), 

5.  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)  
 

KRYTERIA 2,3,5 POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):  

 oryginału, 

 notarialnie poświadczonej kopii, 

 odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, 

 wyciągu z dokumentu, 

 kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  
 



Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a szkoła dysponuje 

nadal wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę 

dodatkowe kryteria. 

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI (określone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu                           

z burmistrzem miasta i gminy):  

1. dzieci zameldowane w obwodzie szkoły, które są objęte obowiązkiem szkolnym – 10 pkt, 

2. dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług naszej szkoły – 9 pkt, 

3. każdy z rodziców/prawnych opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat – 8 pkt, 

4. jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat – 7 pkt, 

5. rodzice dziecka posiadają gospodarstwo rolne – 6 pkt, 
 

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW DODATKOWYCH  
1. zaświadczenie o zameldowaniu, 

2. oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły (wzór nr 3), 

3. zaświadczenie o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej,  

4. nakaz płatniczy. 
 

KRYTERIA 1,3,4 POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):  

 oryginału, 

 kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  
 

Zgodnie z USTAWĄ PRAWO OŚWIATOWE wszystkie 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”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:  

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  

 żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, 

  może zwrócić się do burmistrza miasta i gminy (wójta, prezydenta właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania kandydata) o potwierdzenie tych okoliczności (w celu potwierdzenia 

okoliczności zawartych w oświadczeniach burmistrz miasta i gminy korzysta z informacji, które zna 

z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach 

zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje), 

 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, 

o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).  
 

UWAGI: 
 Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 ZGŁOSZENIE lub WNIOSEK należy pobrać ze strony internetowej szkoły 

 www.psp.nowemiasto.pl z zakładki REKRUTACJA DO KL. I 2021/2022  

wypełnić i przekazać do szkoły zgodnie z terminami przekazywania dokumentów. 

 W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń  

potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji,  

dziecko nie zostanie zakwalifikowane do szkoły. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XAr36iTGGAeWIM&tbnid=dbHfoXJtMaTo2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.strony.toya.net.pl/sp5/rekrutacja.htm&ei=0JsTU7vvO8rEsgaamYCgCA&psig=AFQjCNE2MiwVv4blx4HaS3xKd774KS4fAg&ust=1393870180837331
http://www.psp.nowemiasto.pl/

