
 
 

  

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

Niewieścin 45, 86-120 Pruszcz;  tel./fax. 52 3320504; 798624126;  http://www.spniewiescin.pl e-mail: dyrektorspniewiescin@pruszcz.pl 

 

Załącznik nr  1                                                                                                                                                                                                                                                       
do   Zarządzenia nr I 2022  

                                                                                z dnia 16 lutego 2022 r.                                                                                           
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niewieścinie  

 

Zasady rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej                                   

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie na rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna 

•  Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe   (Dz.  U. z 2019 r., poz. 1148, ze 

zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego          

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) 

• Zarządzenia nr 553/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 25 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów  

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym  jest gmina Pruszcz 

 

Informacje ogólne 

• Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Obejmuje dzieci urodzone w latach                         

2016-2019. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w oddziałach przedszkolnych 

przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie. Dzieci w wieku        

3-5 lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.                   

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału 

przedszkolnego wskazanego we wniosku, Wójt Gminy Pruszcz wskaże rodzicom inne 

przedszkole lub oddział przedszkolny na terenie gminy, w którym będą wolne 

miejsca.  

 

• Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2016 roku) jest zobowiązane odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie. Obowiązek ten rozpoczyna się  

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Na wniosek rodziców dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, 

może rozpocząć naukę w klasie I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
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w Niewieścinie, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 

poprzedzającym rok szkolny w którym ma rozpocząć naukę w Szkole lub posiada 

opinię o rozpoczęciu nauki w Szkole, wydaną przez publiczną Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

• Uczniem klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie 

od 1 września 2022 roku może zostać dziecko urodzone w latach 2015, które 

zamieszkuje w obwodzie szkoły. 

Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Niewieścinie może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy Szkoła 

będzie dysponować wolnymi miejscami. Zostanie wtedy przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne w  oparciu o następujące kryteria:  
  

 

Lp. 

 

Kryterium 

Liczba 

punktów 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. Dziecko mieszka na terenie gminy Pruszcz 30 Pisemne  

oświadczenie rodzica 

2. W wybranej szkole obowiązek szkolny 

spełnia lub spełniało rodzeństwo dziecka 

20 Pisemne  

oświadczenie rodzica 

3. Miejsce pracy rodzica znajduje się  

w obwodzie wybranej szkoły 

10 Pisemne  

oświadczenie rodzica 

4. Uczeń ma problemy zdrowotne, 

ograniczające możliwość nauki w szkole 

obwodowej 

10 Pisemne  

oświadczenie rodzica 

5. W obwodzie wybranej szkoły zamieszkują 

krewni dziecka wspierający rodziców w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

5 Pisemne  

oświadczenie rodzica 

6. Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej 

położona od miejsca zamieszkania 

5 Pisemne  

oświadczenie rodzica 

 

 

• Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Niewieścinie. 
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• Terminy rekrutacji 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

 w postępowaniu 

 rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

 uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                             

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 28 lutego 2022 r. 

do 18 marca 2022 r. 

od 06 czerwca 2022 r. 

do 17 czerwca 2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków i kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust.  

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo 

oświatowe 

 

od 21 marca 2022 r. 

do 25 marca 2022 r. 

 

od 20 czerwca 2022 r. 

do 22 czerwca 2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości wyników 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

28 marca 2022 r. 24 czerwca 2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do szkoły 

od 28 marca 2022 r. 

do 15 kwietnia 2022 r. 

od 24 czerwca 2022 r. 

do 1 lipca 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub 

informacji o liczbie wolnych miejsc 

 

20 kwietnia 2022 r. 

 

4 lipca2022 r. 

 

 

 

• Wymagane dokumenty 

-  wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (załącznik nr 2) 

-  zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (załącznik nr 3) 

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,                             

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (załącznik nr 4) 

 

• Dodatkowe informacje 

- w miesiącu czerwcu planowane jest zorganizowanie spotkania z rodzicami dzieci 

przyjętych do oddziałów przedszkolnych. Dokładna data i godzina zostanie podana  

w późniejszym terminie. 

- więcej informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 7.00-15.00  tel. 52 33 20 504 
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