Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022
1.Ogólne zasady rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie
danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane
jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana publiczna szkoła podstawowa wciąż
dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie danego kryterium.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Szydłowiec określa załącznik Nr 1.

3. Miejsce załatwienia sprawy
1) Publiczne szkoły podstawowe:
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III
Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19;
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bp. Jana Chrapka w Majdowie;
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku;
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

4. Terminy
Od 01 do 12 marca 2021r. – składanie zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa załącznik Nr 2.

5. Wzory wniosków
Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej publicznej szkoły prowadzone jest na wniosek
rodzica kandydata. Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do trzech
wybranych szkół, zaznaczając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych.
Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa załącznik
Nr 3

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.)
2.Uchwała nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
3.Zarządzenie nr 18/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
4.Zarządzenie Nr 19/20 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie
określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klasy I publicznej szkoły
podstawowej.

