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ZARZĄDZENIE NR 2/II/2021/2022 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WIŚLE 

Z DNIA 01 LUTY 2022 

W spra,vie przyjęcia terminu i zasad rekrutacji do klasy pier,vszej w Szkole 
Podstawowej nr 5 \\' Wiśle na rok szkolny 2022/2023. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 ,v Wiśle 
na podsta,vie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1082 ze zm.) oraz z Zarządzeniem Nr 

Or.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2022 r 
zarządza: 

Wprowadzić następujące terminy rekrutacyjne klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 5 
\V \Viśle na rok szkolny 2022/2023: 

ZGŁOSZENIE dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły podstawowej -]
------- -- -- 1 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 
rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie Zgłoszenia dziecka do klasy 1 należy dokonać w 
miesiącu marcu 2022 r. 

REKRUTACJA dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być p rzyjęci do klasy I tej 
szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący , którym przyznaje się określoną liczbę punktów. Dokumentami 
n iezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są oświadczenia rodziców (wzory dokumentów 

do pobrania poniżej). 

Kryteria określone przez Radę Miasta w uchwale nr XIV/204/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

okreś l enia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

prowadzonych przez Gmi nę Wisła przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie kandydatów zami eszkałych 

poza obwodem danej szkoły: 

• rodzeństwo kandydata j uż uczęszcza do szkoły . w której został złożony wniosek o przyjęcie - 12 

pkt. 



- -- --

- -

---

--

• jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, do której zosta ł 

złożony wniosek o przyjęcie - 1 O pkt 

• rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie - 8 pkt. 

• kandydat mieszkający wodległości do 4 km od szkoły, wktórej został złożony wniosek o przyjęcie 

- 6 pkt. 

• kandydat mi eszkający w od ległości powyżej 4 km do 5 km od szkoły, w której został złożony 

wniosek o przyjęcie - 4 pkt. 

• kandydat mieszkający w odl egłości powyżej 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o 

przyj ęcie - 2 pkt. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowan iu uzupełniającym do klas 
pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2022/2023 dla 
kandydatów zamieszka łych poza obwodem szkoły: 

··- - ·- Termin Termin 
w postępowaniu 

Rodzaj czynnośc iLp. 
w postę powaniu uzupełniającym 

rekrutacyjnym 

od 1 do 12 sierpnia 2022 rÓkucd 16 maja do Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I 
szkoły podstawowej wraz z 

I 1 
1 O czerwca 2022 roku 

dokumentami potwie rdzającymi 
spełn i anie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowan iu 
rekrutacyjnym 

od 16 do 25 sierpnia 2022 roku od 13 do 17 czerwca 
wniosków o przyjęci e do klasy I szkoły 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną2. 

2022 roku 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowan iu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodn iczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności , o 
których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 
Prawo oświatowe 

20 czerwca 2022 roku 26 sierpnia 2022 roku 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata od 21 do 22 czerwca od 29 do 30 sierpnia 2022 roku 
woli przyjęcia do klasy I sz koły 2022 roku 
podstawowej w postaci pisemnego 
ośw iadczenia 

. --5. Podanie do publicznej wiadomości przez 23 czerwca 2022 roku 31 sierpnia 2022 roku 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętyc h i kandydatów nieprzyjętych 

-



Szczegółowe informacje na tc1nat rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 oraz wzory 
dokumentów można uzyskać róvłnie:.i: \V Szkole Podstav:owej nr 5 \Visła pod nr tel. 033 
8552720, e-mail: sekretariat@sp5.\visla.pl 

§3 
Na stronie Internetowej szkoły sp5.wisla.pl oraz w sekretariacie do pobrania wzory dokumentów 

potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022 2023. 

§4 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podsta\vo,-vej nr 5 
w Wiśle 

§ 5 

Zarządzenie zamieszcza się na stronie Internetowej szkoły. 
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania. 

https://sp5.wisla.pl
mailto:sekretariat@sp5.\visla.pl

