
Informacja nt. rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 

na rok szkolny 2021/2022 

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza ogłasza nabór dzieci 

do  oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej, dla dzieci zamieszkujących na terenie 

Gminy Żarnów.  

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej  będzie można 

rejestrować od 10 lutego 2021 r. (od godz. 12:00) do 12 marca 2021 r. (do godz. 12:00) na 

stronie internetowej szkoły pod adresem.  

rekrutacja.spzarnow@gmail.com 

Postępowanie  uzupełniające do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbywać się 
będzie od 31 marca do 8 kwietnia 2021 r.  

Na stronie internetowej szkoły znajdują się  informacje, harmonogram rekrutacji oraz zestaw 

dokumentów do  uzupełnienia i przesłania pod wskazany adres e-mailowy.  

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego można uzyskać również pod numerem 

telefonu 44 7577011. 

KONTYNUACJA NAUKI 

      Dzieci z roczników 2014 (kandydaci do kl.I.) oraz 2015 (kandydaci do oddziałów 

przedszkolnych), które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej 

im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie mają zagwarantowane miejsce w naszej placówce,  

o ile tylko ich rodzice w odpowiednim terminie, złożą tzw. deklarację kontynuacji  - do 12 

marca do godz. 12:00. 

REKRUTACJA 

     Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2015) są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji 

w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego 

rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.  

     Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2014) są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej.  

WYMAGANE DOKUMENTY  

Dokumenty, które składają rodzice/opiekunowie prawni znajdują się na stronie internetowej 

szkoły: 

1. Wniosek przyjęcia do zerówki 
2. Oświadczenie uczestnictwa - religia 

3. Deklaracja kontynuacji zerówki 

4. Karta zgłoszenia do klasy I 
5. Oświadczenie woli rodzica 

6. Zgody RODO 



RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI 

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLACH  ORAZ W KLASIE PIERWSZEJ OD 
WRZEŚNIA 2021 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI: 

1)   Od dnia 10 lutego 2021 (od godz. 12:00)  do dnia  12 marca 2021 (do godziny 12:00), 

należy dokonać elektronicznej rejestracji, z podaniem wszystkich niezbędnych informacji nt. 

dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów.  

2) Należy wydrukować wniosek i wszystkie niezbędne dokumenty , wypełnić zgodnie z 

prawdą, a następnie w  przewidzianych na to miejscach oboje rodzice powinni złożyć 
podpisy. Zeskanowane dokumenty należy przesłać na podany adres e-mailowy szkoły . 

3)  Rodzice dzieci, którzy nie złożyli wniosku za pomocą poczty elektronicznej muszą do 12 

marca dostarczyć do sekretariatu szkoły (ul.Przedborska 10) podpisany wniosek w formie 

papierowej, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie kryteriów przyjęcia; 

4)  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły podstawowej.   

5)   Rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane do żadnego oddziału 

przedszkolnego na etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie,  będą mogli 

brać udział w rekrutacji uzupełniającej. 

6)   Do 19 marca 2021 r. nastąpi weryfikacja złożonych w pierwszym terminie wniosków. Do 

30 marca 2021 r. na stronie internetowej szkoły zostaną ogłoszone wyniki postępowania 

rekrutacyjnego.  

7)   Do 22 kwietnia zostaną podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych 

do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Juliana 

Bartoszewicza w Żarnowie w wyniku postępowania uzupełniającego,.  

7)  Oświadczenia rodziców/opiekunów dziecka 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) 

HARMONOGRAM 

     Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej będzie odbywać się w oparciu 

o  Harmonogram wynikający z  Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12 

stycznia 2021 r. (patrz: Zarządzenie Harmonogram rekrutacji 2021/22) 

KRYTERIA REKRUTACJI 

      Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych.  

• Wielodzietność rodziny kandydata. 



• Niepełnosprawność kandydata. 

• Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

• Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

• Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

• Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie. 

• Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

          Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.  

Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona 

jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza  

w Żarnowie 


