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Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” 

Regulamin rekrutacji 2021 

 

Rozdział I 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

§1 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie,  

w dalszej części Szkoła, obejmuje: 

• określenie liczby miejsc organizacyjnych w Szkole; 

• ogłoszenie o rekrutacji uczniów do Szkoły; 

• przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w 

Koszęcinie na rok szkolny 2021/2022”; 

• telefoniczne przekazanie informacji rodzicom nowych uczniów przyjętych do Szkoły 

na rok 2021/2022; 

• zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług w roku 2021/2022. 

• Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku zwolnienia się miejsc. 

2. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając 

rekrutację w następujących formach: 

• na tablicach ogłoszeń 

• na stronie internetowej Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie 

• na portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” 

3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru uczniów do Szkoły na przyszły rok szkolny. 

4. ,,Regulamin rekrutacji” jest dostępny na stronie internetowej Szkoły. 

 

Rozdział II 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

§2 

1. Do Szkoły przyjmowani są przede wszystkim uczniowie do klasy I oraz do klas,  

w których dostępne jest miejsca. 

2. Rekrutacja dzieci do Szkoły odbywa się raz do roku. 

3. Rodzice dziecka(ci) (prawny(ni) opiekun(owie)), które uczęszcza do Szkoły 

zobowiązani są do podpisania umowy w celu kontynuowania przez dziecko nauki w 

przyszłym roku szkolnym. 

4. Rodzice dziecka(ci) (prawny(ni) opiekun(owie)), które nie uczęszcza do Szkoły 

zobowiązani są do złożenie podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) 
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wniosku o przyjęcie. Jest ono równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane 

warunki  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

5. Potwierdzeniem uczęszczania ucznia w przyszłym roku szkolnym  do Szkoły jest 

podpisanie umowy o świadczenie usług w terminie wskazanym w przedmiotowym 

regulaminie. Umowy zawierane są z dyrektorem Szkoły w placówce,  

po wcześniejszym ustaleniu dnia na podpisanie umowy. 

6. Nie podpisanie umowy w terminie wyznaczonym w przedmiotowym regulaminie jest 

równoznaczne z rezygnacją ze Szkoły. 

7. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania szkolnego. 

8. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora 

Szkoły została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do Szkoły niż liczba miejsc, decyzje 

podejmuje dyrektor Szkoły. 

  

Rozdział III 

Harmonogram rekrutacji 

§4 

1. Dyrektor Szkoły wywiesza szczegółowy harmonogram rekrutacji  zawierający  etapy 

postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedmiotowym regulaminem rekrutacji. 

2. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 

terminach: 

 

a) 1 marca 2021 r. – wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz umieszczenie 

na stronie internetowej Szkoły, portalach społecznościowych – Szkoła Podstawowa 

„Naukowa Wyspa” - informacji dla rodziców o naborze do Szkoły; 

b) od 1 marca 2021, godz. 10:00 do 31 marca 2021, godz. 16:00– wydawanie i 

przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej „Naukowa 

Wyspa” w Koszęcinie; 

c) od 07 kwietnia - 09 kwietnia 2021 r. – poinformowanie rodziców nowych uczniów 

o przyjęciu do Szkoły na rok 2021/2022 

d) od 22 czerwca do 9 lipca 2021 r. –zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług 

w roku 2021/2022. 

e) od 12 lipca do 30 lipca 2021 r. – Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w 

przypadku zwolnienia się miejsc. 
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Rozdział IV 

Kryteria przyjęć dzieci do Szkoły 

§5 

1. Do Szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Koszęcin oraz spoza 

gminy. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, decyzje 

podejmuje dyrektor. 

 §9 

Wykaz załączników do regulaminu 

Załącznik Nr 1 ,,Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w 

Koszęcinie”. 

 


