
DRODZY RODZICE 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I szkoły podstawowej  

w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie na rok szkolny 2020/2021           

będzie odbywać się od 12 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r. 

 
(zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe -Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz w oparciu o 

zał. Nr 1 i zał. Nr 2 Zarządzenia nr 12/2020 Wójta Gminy Żarnów z dn. 31.01.2020 r.) 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 

 
· Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane  są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

 

· Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w  

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub przedszkolu. 

 

· Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z 

wychowania przedszkolnego. 

 

· Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego 

 

Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i 

wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego  

przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w bieżącym roku 

szkolnym (2020/2021) 

 

· Rodzice/prawni opiekunowie dzieci pięcioletnich, które obecnie uczęszczają do przedszkola 

składają deklarację o przyjęciu do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w 

sekretariacie szkoły. 

 

·  Rodzice dzieci pięcioletnich, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do danego 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w tym oddziale.. 

 

· Wzór deklaracji dostępny jest w oddziale przedszkolnym, sekretariacie szkoły 

(ul.Przedborska 10) oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 



Zapisy dzieci do klasy I 
 

· Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2013 r., które obecnie uczęszczają do 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają w sekretariacie szkoły wniosek o 

przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021,. 
 

· Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły 

podstawowej, 
 

· Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania na 

naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły). 
 

· Należy też zabrać i okazać dokument potwierdzający dane dziecka (odpis aktu 

urodzenia dziecka – do wglądu) i PESEL dziecka. 
 

· Rodzice dzieci z rejonu szkoły podstawowej oraz rodzice dzieci, które nie posiadają 

meldunku w Gminie Żarnów, a mieszkają w rejonie naszej szkoły wypełniają wniosek ( do 

pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły). 
 

· Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie w rejonie naszej szkoły 

(powinna to być pierwsza strona PIT-u - 2019 rok) lub rachunek za media: śmieci, prąd, gaz. 
 

· Przy zapisie należy okazać dokument potwierdzający dane dziecka (odpis aktu urodzenia 

dziecka – do wglądu) i PESEL dziecka. 
 

· Rodzice dzieci zameldowanych w rejonie naszej szkoły, którzy wybrali dla swojego dziecka 

inną szkołę proszeni są o zgłoszenie tej informacji do sekretariatu szkoły, pedagoga, dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie (ul Przedborska 10) osobiście lub 

telefonicznie pod numer telefonu: 44 757-70-11 
 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 

klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 oparte są na zapisach ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148). 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie 

zawartym w uchwale Wójta Gminy Żarnów. 
 

2. Rekrutacja będzie odbywać się pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o 

przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu czyli od 12 lutego 2020r. do 12 marca 2020r. 
 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły 

podstawowej. 
 

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 
 

5. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności 

informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 
 



6. 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 Prawo oświatowe). 


