
Harmonogram rekrutacji do klasy I 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli  

na rok szkolny 2021/2022 
  

 

I . Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej - dzieci                     

z rocznika 2014 . 

1. Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli przyjmuje się 

z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły po złożeniu deklaracji                  

o kontynuowaniu edukacji w placówce, a nowo przyjętych na podstawie wniosku . 

 
L. p. Rodzaj czynności 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. 

od 11 marca 2021 r.    

od godz. 8:00 

do 09 kwietni 2021r. 

do godz. 15:00 

od 19 sierpnia 2021 r. 

od godz. 8:00 

do 20 sierpnia 2021 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 w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 z późn. zm). 

 

 

 

do 16 kwietnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

 

 

do 23 sierpnia 2021 r. 

do godz.. 15:00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowany  i niezakwalifikowanych. 

21 kwietnia 2021 r. 

do godz. 12:00 

26 sierpnia 2021 r.   

do godz. 12:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

od 26 kwietnia 2021 r. 

od godz. 12:00                     

do 27 kwietnia 2021 r. 

do godz. 15:00 

od 27 sierpnia 2021 r. 

od godz. 12:00                         

do 30 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15:00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjęty. 

29 kwietnia 2021 r.                            
do godz. 12:00 

31 sierpnia 2021 r.                

do godz. 12:00 

 

 



Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej 

Kryterium ustalone przez organ prowadzący Liczba pkt. 
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP 

Czerwona Wola 
10 pkt. 

2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w SP 

Czerwona Wola 
10 pkt. 

3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 2 pkt.                                            

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 
2 pkt 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący 

Oświadczenie rodziców, kandydata o jego uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Czerwonej Woli. 
Oświadczenie rodziców, kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej                      

w Czerwonej Woli. 
Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających 

rodziców w zapewnieniu należytej opieki. 

 

  


