
Zasady przyjęć do klas I i IV Szkoły Podstawowej Nr 1                                                       

im. Powstańców Śląskich w Imielinie  

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawy prawne 

Zasady przyjęć do klasy I i IV zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

z późn. zm.), 

• uchwały Rady Miasta Imielin Nr 6/46/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Imielin i granic ich obwodów.  

• uchwały Rady Miasta Imielin Nr XXVII/178/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.                  

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

• zarządzenia Nr BM.0050.4.2021, Burmistrza Miasta Imielin z dnia 11 stycznia 2021 

r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2021/2022 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Imielin.  

Informacje ogólne  

Klasy I :  

 

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

• w roku szkolnym 2021/2022 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze, w tym jedna 

usportowiona z dwiema dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego                    

o charakterze ogólnorozwojowym. 

 

Klasy IV: 

 

W roku szkolnym 2021/2022 zostaną utworzone dwie klasy czwarte, w tym jedna klasa 

sportowa. Uczniowie uczęszczający do tej klasy będą mieli o 6 godz. więcej zajęć 

gimnastycznych, ogólno kondycyjnych z elementami piłki nożnej (chłopcy) lub 

gimnastyki artystycznej/piłki siatkowej (dziewczęta), przygotowujących do wyboru w 

przyszłości np. klasy sportowej w następnym etapie edukacyjnym.   
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Zasady przyjęć 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) 

lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły 

• kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się 

o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.    Do 

zgłoszenia dołącza się zdjęcie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców 

kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe).  

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. 

dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą 

starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

• kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się 

o przyjęcie do klasy IV - przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.    

Do zgłoszenia dołącza się zdjęcie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania 

rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. 

dziecko ma zapewnione miejsce w klasie IV w szkole obwodowej, ale rodzice mogą 

starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

 

Kandydaci spoza obwodu  

• kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

• rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka. 

• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta 

Imielin. 

•  Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

składają w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, pisemne 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU (ze zdjęciem dziecka).  

Brak potwierdzenia w ustalonym terminie zostanie uznany za rezygnację z chęci 

zapisu dziecka do naszej szkoły. 

• Komisja rekrutacyjna:  

− przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany  

do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

− podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły. 

 

 

 



• Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą: 

− złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

− wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

− złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły. 

 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I usportowionej i klasy IV sportowej. 

Do klasy sportowej przyjmowani są kandydaci, którzy: 

• posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole 

przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,  

• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego, 

• uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych   

w szkole. 

• w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba 

wolnych miejsc,  brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej, 

• w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników –   brane są pod 

uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w HARMONOGRAMIE, 

nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy usportowionej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych  

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie  

na rok szkolny 2021/2022 

 

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 08.02.2021 r. 

do 

26.02.2021 r. 

 

 od 19.04.2021 r. 

do 

26.04.2021 r. 

2. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej - dotyczy klasy usportowionej 

 

 12.03.2021r. 
Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Sapety 8, 

godz. 17:30 

 

 07.05.2021r. 
Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Sapety 8, 

godz. 17:30 
 

3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób 

sprawności fizycznej dotyczy klasy 

usportowionej  

  

 15.03.2021 r. 

 

 10.05.2021r. 

4 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. 

 

 

17.03.2021 r. 

 

 

11.05.2021 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

22.03.2021 r. 

 godz. 1100 

 

 

12.05.2021 r. 

godz. 1100 

6. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

 

do 26.03.2021 r. 

 

do 14.05.2021 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

29.03.2021 r. 

godz. 1100 

 

17.05.2021 r. 

godz. 1100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, do klas czwartych  

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie  

na rok szkolny 2021/2022 
 

Lp Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 08.02.2021 r. 

do 

26.02.2021 r. 

 

 od 05.07.2021 r. 

do 

09.07.2021 r. 

2. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej  do klasy IV sportowej 

 

 12.03.2021 r. 
Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Sapety 8, 

godz. 16:00 
 

 

 12.07.2021 r. 
Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Sapety 8, 

godz. 16:00 

3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób 

sprawności fizycznej dotyczy klasy 

sportowej 

  

 15.03.2021 r. 

 

 14.07.2021 r. 

4 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. 

 

 

17.03.2021 r. 

 

 

14.07.2021 r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22.03.2021 r. 

 do godz. 1100 

 

15.07.2021 r. 

do godz. 1100 

6. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego 

do klasy IV  

od 25.06.2021 

do 30.06.2021 

 

14-15 lipca 2021 r. 

7. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

od 25.06.2021 

do 30.06.2021 

20 lipca 2021 r. 

do godz. 1400 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

01.07.2021 r.; 

godz. 1100 

20 lipca 2021 r. 

do godz. 1500 

 

 

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie będą uczęszczali do naszej szkoły będą do odbioru po zakończeniu 

rekrutacji, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy. 


