
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Węgrach, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodziców 

„Przyjazna Szkoła” w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Złożenie wniosku (poprzez formularz na stronie www) o przyjęcie do SSP w Węgrach wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 01 lutego do 26 marca 2021. 

2. Spotkanie komisji rekrutacyjnej z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydatów w celu 

weryfikacji oczekiwań wobec SSP w Węgrach oraz przedstawienia oferty Szkoły. Spotkanie oraz 

jego forma uzależnione jest od sytuacji epidemicznej na terenie RP oraz wszelkich obostrzeń 

sanitarnych ze strony Rządu RP. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 1 SSP w Węgrach w roku 

2021/2022 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Uzupełnienie dokumentacji 

przez rodziców/opiekunów prawnych, koniecznej do przeprowadzenia procesu rekrutacji – 29 

marca – 21 maja 2021. 

4. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do klasy 1 w roku 2021/2022 w SSP w Węgrach - 24 maja 2021 r. 

5. Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów kandydatów przyjętych, woli przyjęcia w 

poczet uczniów SSP w Węgrach. 

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w SSP w Węgrach. 

1.Do klasy I SSP w Węgrach, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież 
zamieszkałe m.in. na terenie gminy Turawa oraz Łubniany. 
Wniosek powinien zawierać: 
1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
2)imiona i nazwiska rodziców kandydata, 
3) miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,  
4)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 
 
 
2. Dokumentacja konieczna do przeprowadzenia procesu rekrutacji to: 
- oświadczenie rodzica/opiekuna o miejscu zamieszkania kandydata; 
- oświadczenie dotyczące ilości rodzeństwa będących uczniami SSP w Węgrach; 
- gotowość szkolna, opinie PPP, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty 
niezbędne do ich potwierdzenia: 
 
 

 Kryterium Ilość punktów 

1.  Miejsce zamieszkania: 
Węgry 
Kolanowice 
Kotórz Mały 
Kotórz Wielki 
Turawa 
Zawada 
Inne 

 
10 
10 
8 
6 
4 
6 
3 

2.  Rodzeństwo w szkole: 
0 
1 
2 
3 i więcej 

 
0 
2 
4 
6 

3.  Możliwość zapewnienia prawidłowej 
realizacji warunków kształcenia przez 
SSP w Węgrach 

od -4 do 4 

   

 

 
Maksymalna liczba uczniów w oddziale, zgodnie ze Statutem SSP w Węgrach, to 21. Nie określa się 
minimalnej liczby uczniów ze względu na art. 171 ustawy – Prawo Oświatowe. 
 
Rekrutacja do klas programowo wyższych niż klasa 1 odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą organu 
prowadzącego, mając na względzie: 
- możliwość zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki uczniom już zapisanych do 
SSP w Węgrach; 
- warunki lokalowe; 
- możliwość zapewnienia prawidłowej realizacji warunków kształcenia; 
- dobro uczniów uczęszczających do klasy, do której o przyjęcie ubiega się kandydat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces rekrutacyjny w Węgrach opracowano na podstawie Statutu SSP w Węgrach dział VI r.1, Art. 133, Art. 150 ,Art.171, 
Art.172 ust.2 pkt 7 ustawy - Prawo Oświatowe, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. 2019 poz. 
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