
 

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w oparciu 

 o zapisy § 73-75 Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej  Królowej Pokoju.  

 

 

Warunki rekrutacji: 

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do 

25 uczniów.  

Na wniosek rodziców do szkoły będą przyjmowane dzieci urodzone w 2014 r. (art. 35 ust. 2 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)) oraz dzieci, które w tym 

roku kalendarzowym kończą 6 lat (art. 36 ust. 1). Dyrektor przyjmuje dziecko 6 – letnie jeżeli: 

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym 

ma rozpocząć naukę w szkole, 

- albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno – pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię  założoną zgodnie  

z art. 168 ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.  

Rekrutacja do szkoły odbywa się w IV etapach: 

I. składanie dokumentów; 

II. zajęcia rekrutacyjne z dziećmi (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

III. indywidualne rozmowy dyrekcji szkoły i o. Rektora z rodzicami; 

IV. ogłoszenie listy przyjętych uczniów. 

 

Etapy rekrutacji: 

Etap I 

1. pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się 01 lutego 2021 r. i trwa do 31 marca 2021 r.; 

2. dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 15.30; 

3. w pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

- wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania w szkole); 

- informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – uzyskaną 

z przedszkola (do 05 maja 2021r.)*; 

- dwa zdjęcia legitymacyjne; 

- akt urodzenia dziecka (do wglądu). 

4. dokumenty złożone po 31 marca 2021r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się 

miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji. 

Etap II 

Zajęcia rekrutacyjne z dziećmi odbędą się 08 kwietnia 2021r (czwartek). o godz. 17.00. (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami). 

Etap III 

Indywidualne rozmowy z rodzicami odbędą się w dniu 12 kwietnia 2021r. (poniedziałek)  

W oparciu o zapisy dokonane w dniu 8 kwietnia 2021r.  

 

 

 



Etap IV 

1. lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej zostanie wywieszona w szkole na tablicy 

informacyjnej i w gablocie przed szkołą  10 maja 2021r. o godz. 12.00 (szkoła nie udziela 

informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji); 

2. pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej do dnia 11 

maja 2021r.; 

3. rodzice dzieci, które nie uzyskają miejsca w szkole, mogą w terminie do 11 maja 2021r. 

złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku. Prośby te będą rozpatrywane 

w razie zwolnienia się miejsca w szkole; 

4. lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej zostanie wywieszona w szkole na tablicy 

informacyjnej i w gablocie przed szkołą 12 maja 2021r. o godz. 12.00. 

 

 

*decyzja rodzica 

 

Łowicz, dnia 31 stycznia 2021r. 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji. 

 

 

I. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przyznaje punkty zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

1. zajęcia rekrutacyjne z dziećmi - 15 pkt; 

2. gotowość szkolna w oparciu o „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej” – 10 pkt; 

3. dziecko z rodziny wielodzietnej  (troje i więcej dzieci) – 3 pkt.; 

4. rodzeństwo Kandydata uczy się w Pijarskich Szkołach lub uczyło się na wszystkich etapach 

edukacyjnych (w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym*) – 5  pkt.; 

5.  dzieci pracowników szkół pijarskich – 2 pkt. 

II. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 35. 

III. Minimalna ilość punktów kwalifikacyjnych do przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej 

wynosi- 16.  

IV. Ojciec Rektor i Dyrektor Szkoły ma prawo wpisania na listę przyjętych po jednym uczniu poza 

systemem rekrutacji. 

 

*jeśli była taka możliwość 

 

 

 

 


