
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 

w Jastrzębiu – Zdroju 

 

Podstawa prawna: 

1. Zarządzenie nr Or-IV.0050.23.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 stycznia 2021 r.  

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój 

2.Uchwała nr I.4.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Jastrzębie-Zdrój-miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza 

obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

 

I. Postanowienia ogólne przyjęcia do klasy pierwszej. 

 

1. Do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego    

w Jastrzębiu–Zdroju uczniowie przyjmowani są: 

a) z urzędu –dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b) na wniosek rodziców–dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami i pozwalają na to warunki organizacyjne. 

W roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej  szkoły podstawowej  przyjmowane są 

dzieci urodzone w 2014 r. 

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

1. Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  3  z  Oddziałami  Mistrzostwa  Sportowego    

w Jastrzębiu–Zdroju informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności zapisania 

dziecka do klasy pierwszej stosując zasadę powszechnej dostępności, ogłaszając 

rekrutację w następujących formach: 

 a)na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

 b)na stronie internetowej, 

 c)w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli na tablicy ogłoszeń w przedszkolach. 

2. Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu–Zdroju rozpoczyna się na  podstawie karty 

zgłoszenia dziecka do  klasy  pierwszej  (załącznik nr  1), którą  należy  pobrać  ze strony 

internetowej szkoły (www.zsms.jastrzebie.pl ) lub, w wyjątkowych sytuacjach,  pobrać  

w sekretariacie szkoły. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  dziecka  

z obwodu szkoły zobowiązani są wysłać na adres  e-mailowy szkoły                          

(poczta@zsms.jastrzebie.pl), w wyznaczonym terminie, prawidłowo wypełnioną kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1).W wyjątkowych sytuacjach kartę zgłoszenia można wrzucić 

do urny przed sekretariatem szkoły. 

4. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 

jest wysłanie  na adres e-mailowy szkoły (poczta@zsms.jastrzebie.pl)  w wyznaczonym 

terminie prawidłowo wypełnionego  wniosku o przyjęcie do szkoły ( załącznik nr 2).  

W wyjątkowych sytuacjach wniosek można wrzucić do urny przed sekretariatem szkoły 

5. Przyjmuje się zasadę składania  karty  zgłoszenia  oraz wniosku o przyjęcie dziecka  do  

klasy  pierwszej  na dany rok szkolny wyłącznie w terminie rekrutacji. 

 

 

 

http://www.zsms.jastrzebie.pl/


6. Nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego w Jastrzębi –Zdroju odbywa się raz w roku w terminie od 1 kwietnia 2021 

do 4 maja 2021 roku . 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych                                                      

i niezakwalifikowanych  do klasy 1 -  10.05.2021 

8. Podanie do publicznej widności listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I. – 

28.05.2021. 

9. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w ciągu całego roku 

szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

10. Liczba oddziałów w szkole określona jest przez organ prowadzący i jest liczbą 

maksymalną 

 

     III. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

 

1. W sytuacji kiedy liczba  dzieci  zgłoszonych  w  czasie  rekrutacji  jest  większa  od liczby 

miejsc w klasach pierwszych dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w skład 

której wchodzą: 

a) przewodniczący szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, 

b) przewodniczący zespołu przedmiotowego - edukacja wczesnoszkolna, 

c) pedagog szkolny. 

2. W pracach Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego 

szkołę na prawach obserwatora. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 

i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

4. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej: 

a) posiedzenie komisji odbywa się  w maju, jest możliwość by komisja  pracowała poprzez  

wideokonferencję, 

b) przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji, 

c) członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady 

protokołowania, 

d) komisja rozpatruje karty zgłoszeń i wnioski  do klasy pierwszej, 

e) w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący, 

f) komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych        

nieprzyjętych podpisane przez wszystkich członków komisji. 

IV. Kryteria przydziału do klasy 

1.Proporcjonalny stosunek liczby chłopców i dziewcząt. 

2.W przypadku wolnych miejsc w klasach mogą zostać uwzględniane prośby rodziców. 

3.Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zmian w składzie zespołów klasowych. 

4.Oddział nie może liczyć więcej niż 25 uczniów. 

              V. Przepisy końcowe 

1.Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy  pierwszej  na  dany  rok  szkolny  wywieszone są do 

wiadomości rodziców. 

2. Listy z podziałem na klasy dzieci przyjętych wraz z przypisanym wychowawcą ogłasza się 

23 sierpnia 2021roku. 

3.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzice (prawni    

opiekunowie) są zobowiązani do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez 

nie obowiązku szkolnego.



(załącznik nr 1) 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 z 

ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU   

w roku szkolnym 2021/2022. (z obwodu szkoły)  

  

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:  

  

……………..…………………………………………........................................................... 

(imiona i nazwisko dziecka) 

  

urodzonego…………………………w…………………………………............................……                 

(data urodzenia dziecka)                       (miejsce urodzenia dziecka) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(numer PESEL dziecka) 

 

Zamieszkałego w …….…………………………………………………………………............. 

(miejscowość) 

przy ul…………………………………………… nr domu ………. nr mieszkania……………  

 

kod pocz. ………-………………  

 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego                

w Jastrzębiu – Zdroju ul. Piastów 15.  

  

Dodatkowe, ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe (słuchu,  

 

wzroku), alergie, inne …………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym,   

 

opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy  

 

dołączyć kopię w załączniku) …………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Zalecenia lekarskie ……………………………………………………………………………...  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa placówki, w której dziecko realizowało przygotowanie przedszkolne:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

  

 

 

 



 

 

 

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:  

  

Matka …………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

(adres, numer telefonu) 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

(miejsce pracy, numer telefonu ) 

  

Ojciec …………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

(adres, numer telefonu) 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

(miejsce pracy, numer telefonu )  

 

Rodzina pełna, niepełna, zastępcza ……………………………………………………………..  

  

Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ………………………………………………...  

 

 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że 

administratorem moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy  

o ochronie danych  z dnia 10  maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)uprawnieniach,   

w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. 

Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.  

  

 

 

 

 

…………………………    ………………………………………………. 

(miejscowość i data)       (podpisy rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000


 

(załącznik nr 2) 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

 z  ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU  

w roku szkolnym 2021/2022 (spoza obwodu szkoły)  

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka:  

 

……………..…………………………………………........................................................... 

(imiona i nazwisko dziecka) 

  

urodzonego…………………………w…………………………………............................……                 

(data urodzenia dziecka)                       (miejsce urodzenia dziecka) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(numer PESEL dziecka) 

 

Zamieszkałego w …….…………………………………………………………………............. 

(miejscowość) 

  

przy ul…………………………………………… nr domu ………. nr mieszkania…………… 

  

kod pocz. ………-……………… do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami  

 

Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju ul. Piastów 15.  

 

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………….............................................………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły, numer telefonu) 

 

Uzasadnienie wniosku (właściwe podkreślić) – kryteria naboru do szkół podstawowych, dla 

których miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym:  

 

1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata,  

2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się  

 w obwodzie szkoły,  

3.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów        

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki  

4. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej,  

5. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.  

 

Dodatkowe, ważne informacje o dziecku np. przewlekłe choroby, wady rozwojowe (słuchu, 

wzroku), alergie, inne ………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

 



Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o kształceniu specjalnym,   

 

opinię o wczesnym wspomaganiu* (w przypadku posiadania w/w dokumentów należy 

 

dołączyć kopię w załączniku) …………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Zalecenie lekarskie ……………………………………………………………………………...  

 

……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa placówki, w której dziecko realizowało przygotowanie przedszkolne:  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

  

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych:  

  

Matka (imię i nazwisko): …..…………………………………………………………………...  

  

adres zamieszkania ……………………………………………………………………….........,  

  

numer telefonu………………………………………………………………………………….,  

  

miejsce pracy, telefon ………………………………………………………………………...  

  

…………………………………………………………………………………………………...  

  

Ojciec (imię i nazwisko): …..…………………………………………………………………...  

  

adres zamieszkania ……………………………………………………………………….........,  

  

numer telefonu………………………………………………………………………………….,  

  

miejsce pracy, telefon ………………………………………………………………………......  

 

Rodzina pełna, niepełna, zastępcza ……………………………………………………………..  

  

Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ………………………………………………... 

 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że 

administratorem moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy  

o ochronie danych  z dnia 10  maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)uprawnieniach,   

w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich 

poprawiania. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.  

 

 

 

………………………………………          ………………………………………………… 

 Miejscowość, data    czytelne podpisy rodziców/opiekunów 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000


 

 


