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Zasady rekrutacji  

do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu 

na rok szkolny 2021/2022 
Szanowni Rodzice! 

 

W roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2014 roku 

(siedmiolatki). Naukę w szkole mogą rozpocząć również dzieci urodzone w 2015 roku 

(sześciolatki) jeżeli rodzice wyrażą taką wolę. 

 

Zasady naboru. 

 

1. Do pierwszej klasy -  z urzędu – przyjmowane są dzieci zamieszkałe w ustalonym dla szkoły 

obwodzie na podstawie  zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Zgodnie z Uchwałą NrXXXVI/552/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 listopada 2017 

roku do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu należą ulice: 

Aleja 1000-lecia, Strzelców Olkuskich, Legionów Polskich, Armii Krajowej, Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, Witeradowska, Stefana Okrzei, Kpt. Hardego, M. C. Skłodowskiej, Marii 

Płonowskiej, Parkowa, Dworska, Marcina Biema, Księdza Kanonika St. Gajewskiego, 

Kolejowa, Skwer, Wł. Broniewskiego, A. Kocjana, Krótka, Boczna, Adama Asnyka, Leśna, 

Osiecka.Wyżej wymienione zgłoszenie należy pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony 

internetowej:  www.sp3olkusz.pl wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły w terminie od 

15 lutego do 26 marca 2021 r. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest pisemny wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów).     

5. Wnioski można składać w terminie od 22 lutego do 19 marca 2021 r. do godziny 13
00

, 

w godzinach pracy sekretariatu (9
00

 – 15
00

). 

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w klasach pierwszych 

brane są pod uwagę następujące kryteria:  

 

L.p. Kryteria 
Liczba 

punktów 

1. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do szkoły. 64 

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły. 32 

3. 
Kandydat uczęszczał do jednego z przedszkoli 

znajdujących się w obwodzie szkoły. 
16 

4. Miejscem zamieszkania kandydata jest gmina Olkusz. 8 

5. Szkoła jest miejscem pracy rodzica kandydata. 4 

6. 
Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się 

w obwodzie szkoły. 
2 

 

 

7. Wniosek należy pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej: www.sp3olkusz.pl 

wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty 

potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów: 
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a) oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

b) W uzasadnionych przypadkach: 

 przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego,  

 lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

 

8. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych; 

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 

25 marca 2021 r. o godz. 12
00

 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o 

zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.  

10. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli 

uczęszczania do tej szkoły w terminie od 25 do 30 marca 2021 r. do godz. 15
00

. 
11. Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 15
30

. Lista będzie 

zawierać imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację 

o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 

tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować 

wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające. 

13. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje 

dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, 

którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć 

ucznia po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 


