
Nabór do szkół podstawowych 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Kryteria naboru 
 

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły 

na podstawie zgłoszenia rodziców oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 

i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria te są zawarte w Uchwale 

nr XXIV/224/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski. 

 

Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski 

 

lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia kryterium 

1 

kandydat, którego rodzeństwo 

uczęszcza do szkoły podstawowej 

do której składany jest wniosek 

20 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do szkoły 

podstawowej do której składany jest 

wniosek 

2 niepełnosprawność kandydata 10 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność lub orzeczenie 

o niepełnosprawności 

3 

samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie (oznacza to wychowanie 

dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że osoba taka 

wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem) 

10 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka 

 

4 

wielodzietność rodziny kandydata 

(oznacza to rodzinę wychowującą 

troje i więcej dzieci) 

5 
oświadczenie rodzica o wychowywaniu 

kandydata w rodzinie wielodzietnej 

5 objęcie kandydata pieczą zastępczą 5 
oświadczenie o objęciu dziecka pieczą 

zastępczą 

6 

miejsce pracy co najmniej jednego 

z rodziców kandydata znajduje się 

w obwodzie szkoły podstawowej 

do której składany jest wniosek 

5  oświadczenie o zatrudnieniu 

 
 



Terminy naboru do I klasy szkoły podstawowej  
 

Terminy naboru do I klasy szkoły podstawowej określone są w Zarządzeniu Nr V/8/21 

Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej 

wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania 

tych kryteriów. 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski,  

na rok szkolny 2021/2022 
 

 

 

l.p. 

 

 

Czynności rekrutacyjne 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 15 lutego 2021 r. 

do 12 marca 2021 r. 

od 01 czerwca 2021 r. 

do 11 czerwca 2021 r. 

 

2 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

z późn. zm.) 

do 19 marca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. 

 

3 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

29 marca 2021 r. 22 czerwca 2021 r. 

 

4 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 29 marca 2021 r. 

do 02 kwietnia 2021 r. 

od 22 czerwca 2021 r. 

do 02 lipca 2021 r. 

 

5 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

06 kwietnia 2021 r. 05 lipca 2021 r. 

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat 

postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej. 


