
Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w 

roku szkolnym 2020/2021 

 
Zgodnie z art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości  kryteria brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą 

do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z  art. 133 ust. 2 i 3. 
 

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci 

zamieszkałych w obwodzie. 

 

2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr 

XXII/177/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia 

kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Suchożebry dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz.2512), a 

mianowicie: 

1) kandydat, mieszkający na terenie Gminy Suchożebry  - 30 pkt, 

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej – 20 

pkt, 

3) kandydat, którego krewni do II stopnia włącznie mieszkają na terenie Gminy 

Suchożebry i wspierają opiekunów kandydata w zapewnieniu mu opieki – 10 

pkt. 

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w ust. 3 są 

oświadczenia rodzica kandydata.   

 

 

 

 

 



 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do 

klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry. 

L.p. Rodzaj czynności Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 9.03.2020r. 

do 27.03.2020r. 

od 18.05.2020r. 

do 29.05.2020r. 

2 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 31.03.2020r. do 3.06.2020r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

1.04.2020r 

do godz. 12.00 

4.06.2020r. 

do godz. 12.00 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 1.04.2020r. 

do 8.04.2020r. 

od 4.06.2020r. 

do 15.06.2020r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

9.04.2020r. 

do godz. 12.00 

16.06.2020r. 

do godz. 12.00 

 

 


