
ZASADY  REKRUTACJI  DO KLAS  PIERWSZYCH   

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  1  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORZE 

 W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020 / 2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu 

informatycznego, w terminie od 9 marca 2020 r.  do 13 marca 2020 r. 

jawor.podstawowe.vnabor.pl 

 

Do klas pierwszych przyjmowane są: 

-  dzieci siedmioletnie (urodzone w 2013 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, 

- dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeśli 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. 

-  dzieci powyżej 7 roku życia, które były odroczone od obowiązku szkolnego 

Zasady przyjęć: 

- do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej  przyjmowani są         

   z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA 

 

- kandydaci spoza obwodu szkoły ubiegają się o przyjęcie do klas sportowych na podstawie    

  WNIOSKU rodziców oraz zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską  w Jaworze. 

 

- rodzice / opiekunowie prawni wypełniają w systemie informatycznym odpowiednio ZGŁOSZENIE 

/ WNIOSEK o przyjęcie dziecka, 

 

- drukują wypełnione ZGŁOSZENIE / WNIOSEK  i po podpisaniu przez rodziców / opiekunów 

prawnych składają go w szkole pierwszego wyboru   

 

   lub 

 

- pobierają ZGŁOSZENIE / WNIOSEK  w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez 

rodziców / opiekunów prawnych składają w szkole pierwszego wyboru. 

 

PODPISY ZŁOŻONE NA ZGŁOSZENIU / WNIOSKU  SĄ POTWIERDZENIEM 

ZGODNOŚCI PODANYCH INFORMACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM. 

 



Do wniosku  rodzice / opiekunowie prawni  dołączają, określone przez Radę Miejską w Jaworze, 

oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów . 

 

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” (art. 150 

ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

 

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji 

braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 

kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w 

formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 

Rodzice / opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę 

zapisu dziecka pisemnie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. 

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia              

i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  

 

 

 

 


