
ZS.4310.1.2021 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ  

W NOWYM MIESCIE 

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
Opracowany zgodnie z: 

1) Zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2021/2022.  

2) Uchwałą nr 156/XXIV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowe Miasto 
zamieszkałych poza jej obwodem. 

 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście przyjmowane są:  
1) z urzędu – dzieci zameldowane lub zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym 

Mieście (po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszenia) – załącznik nr 1  
2) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - dzieci zameldowane lub zamieszkałe poza 

obwodem Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście (po złożeniu przez rodziców/prawnych 

opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej) załącznik nr 2  
2. Kryteria dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej 

w Nowym Mieście oraz sposób przeliczania na punkty: 

 

Lp. Kryterium 
Ilość 

punktów   

   

 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Zespole Szkół w 
8  Nowym Mieście w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie   

 rekrutacyjne  
   

 Kandydat uczęszczał do przedszkola  /  oddziału przedszkolnego na 6 

 terenie Gminy Nowe Miasto  
   

 Miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się na terenie 4 
 Gminy Nowe Miasto  
   

 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) 
2  wspierający  rodziców  /  opiekunów  prawnych  w  zapewnieniu  mu   

 należytej opieki  
   

 

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wskazanych w pkt 2 są oświadczenia 

rodziców zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej. 

4. Za każde z powyższych kryteriów przyznaje się odpowiednią ilość punktów. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna w składzie: 

wicedyrektor i dwóch członków Rady Pedagogicznej, sumuje liczbę punktów oraz kwalifikuje 

do przyjęcia dzieci, poczynając od najwyższej liczby punktów, aż do wykorzystania wolnych 

miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zapisu. 



6. Jeśli po postępowaniu rekrutacyjnym, szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej, 

a dzieci spoza obwodu szkoły nie zostały zakwalifikowane do klasy pierwszej, dyrektor szkoły 

przeprowadza postępowanie uzupełniające na takich samych zasadach jak rekrutacja.  
7. Wyniki postępowania wraz z listą dzieci przyjętych do klasy pierwszej publikowane są się na 

tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.  
8. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:  

1) wypełniony przez rodziców /prawnych opiekunów dziecka wniosek o przyjęcie do klasy 

pierwszej szkoły podstawowej  
2) kopia skróconego aktu urodzenia. 

 

Lp. 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 08 marca 2021 r.  

do19 marca 2021 r.  

do godz. 1600 

od 01 czerwca 2021 r. 

do 07 czerwca 2021 r. 

    

2 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie prze 
kandydata warunków lub kryteriów warunków 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z potwierdzeniem 
okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

do 22 marca 2021 r. 

do 02 kwietnia 2021r. 

do 08 czerwca 2021 r. 

do 14 czerwca 2021r. 

    

3 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

9 kwietnia 2021 r. 21 czerwca 2021 r. 

    

4 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 11 kwietnia 2021 r. 

do 16 kwietnia 2021 r. 

od 21 czerwca 2021 r.  

do 25 czerwca 2021 r. 
   

5 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

23 kwietnia 2021 r. 28 czerwca 2021 r. 

   

 

8. Procedura odwoławcza 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem sporządzenie  

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

od 23 kwietnia 2021r 

Wzory dokumentów niezbędne do zapisu dziecka do klasy pierwszej można pobrać w 

sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.nowemiasto.edu.pl 

http://www.nowemiasto.edu.pl/

