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Komunikat Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Olszowej
z dnia 15 lutego 2021 r.
o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2021/22

podstawa prawna:
Art. 130 w ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910
i 1378 oraz z 2021r. poz.4)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Olszowej informuje, że
nabór do klasy I w roku szkolnym 2021/22 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie
16 lutego – 2 marca 2021 r.
Liczba wolnych miejsc do klasy I wynosi – 10.
1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dotyczy dzieci
spoza obwodu), które można pobrać ze strony internetowej szkoły www.pspolszowa.pl
w zakładce „Dokumenty/rekrutacja” lub osobiście w placówce PSP w Olszowej
w sekretariacie w godzinach od 800 do 1500 od dnia 16 lutego 2021r.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa
preferencje, co do kolejności przyjęcia.
5. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
6. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole i gdy
liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka
zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi
dysponuje szkoła, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne
na podstawie kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej tj.

1
Kryteria

Punkty

Kandydat posiada rodzeństwo w szkole

5 pkt
4 pkt

3.

Kandydat uczęszczał do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego
się w obwodzie danej szkoły
Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły

4.

Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły

2 pkt

5.

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy

2 pkt

1.
2.

3 pkt

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba zdobytych punktów
7. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie do 30 marca 2021r. Listy umieszczone
będą na tablicy ogłoszeń w szkole obok sekretariatu.
9.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne
miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się podaniem
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w dniu 18 maja 2021r.

10. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

Dyrektor PSP w Olszowej
Iwona Piela

