
Rekrutacja uczniów do klas I-szych szkół podstawowych w Gminie Męcinka  na

rok szkolny 2020/2021

Organizacja edukacji szkolnej w Gminie Męcinka w roku szkolnym 2020/2021

I etap edukacyjny realizowany jest w : 

 Szkole  Podstawowej  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym

w Męcince 

 Szkole  Podstawowej  im.  Piastów  Śląskich  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym

w Piotrowicach 

Edukacją w klasie I – szej szkoły podstawowej  objęte są dzieci, które w roku 2020 kończą 7 lat

(rocznik 2013) oraz dzieci starsze, którym został odroczony obowiązek szkolny. 

Na wniosek rodziców  naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w

danym roku kończy 6 lat  (rocznik 2014) jeżeli dziecko :

- korzystało z wychowania przedszkolnego  w roku poprzedzającym  rok szkolny w którym ma

rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo 

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

publiczną  poradnię   psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię

psychologiczno-pedagogiczną , założoną zgodnie  z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe (Dz.U.  z  2019r.  poz.  1148  z  późn.zm.)  oraz  zatrudniającą  pracowników

posiadających kwalifikacje określone  dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

Wyżej opisane dzieci, zamieszkałe w obwodach szkół przyjmowane są do szkoły z urzędu. 

Do  obwodu  Szkoły  Podstawowej  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Męcince  należą  sołectwa  :

Chroślice, Męcinka z przysiółkiem Nowa Męcinka i osadą Bogaczów, Sichów, Sichówek, Słup z

osiedlem Słup-Osiedle i Stanisławów. 

Do  obwodu  Szkoły  Podstawowej  im.  Piastów  Śląskich  w  Piotrowicach  należą  sołectwa:

Chełmiec z przysiółkiem Jerzyków i osadą Raczyce, Kondratów, Muchów, Myślinów, Pomocne,

i Piotrowice  z osiedlem Piotrowice-Osiedle. 

Dzieci  z poza obwodów mogą być przyjęte do szkoły w przypadku,  gdy szkoła dysponuje

wolnymi miejscami. 

Postepowanie rekrutacyjne do klas I-szych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

będzie prowadzone przez Komisje rekrutacyjne powołane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Męcince  oraz  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach   przy  wsparciu  stron

internetowych szkół w terminach ustalonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Męcinka z dnia 22 stycznia 2020r.  





                                                                                           Załącznik Nr 2  

                                                                                                             do Zarządzenia Nr 2/2020 

                                                                                                        Wójta Gminy Męcinka  

                                                                                                            z dnia 22 stycznia 2020 r.  
 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych   

w roku szkolnym 2020/2021 

Data 

Etap rekrutacji/czynność rodzica 

Od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych 

do 1 marca (do godz. 15.00) 

   

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym składają wnioski (zgłoszenia, w 
przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację 

edukacji w klasie I  szkoły w obwodzie, której 

dziecko zamieszkuje . 

2 marca (od godz. 8.00) 
31 marca 

(do godz. 15.00) 

Rejestracja wniosków/zgłoszeń o przyjęcie  

17 kwietnia 

(godz. 13.00) 
Opublikowanie list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

20 kwietnia 

(od godz. 8.00) 
30 kwietnia (do godz. 

15.00) 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w  szkole, do której zostało zakwalifikowane. 
5 maja 

(godz. 13.00) 
Opublikowanie list kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych. 

Procedura odwoławcza 

od 6 maja 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

Postępowanie uzupełniające do klas I 

w szkołach podstawowych 

8 czerwca 

(godz. 13.00) 
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

9 czerwca 

godz. 8.00 
19 czerwca (do godz. 15.00) 

Rejestracja  wniosków/zgłoszeń o przyjęcie 

na wolne miejsca. 

UWAGA  

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego ze względu 

na niepełnosprawność, ubiegający się o 

przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach, 

składają kopię orzeczenia w szkole. 
22 czerwca 

(godz. 13.00) 

Opublikowanie list kandydatów  

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

23 czerwca 

(od godz. 8.00) 

29 czerwca (do godz. 15.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 

30 czerwca 

(godz. 13.00) 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych. 

od 1 lipca Procedura odwoławcza. 

31 sierpnia Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

 


