
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babimoście 

 

informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 5/21 Burmistrza Babimostu z dnia 19 stycznia 2021 

r., ustala się następujący harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej dla kandydatów 

zamieszkałych w obwodzie szkoły: 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej  

Szkoły Podstawowej w Babimoście 

na rok szkolny 2021/2022 

 

L.p. Termin Działanie 

1. 

od 1 marca 2021 

do 12 marca 2021 

do godz. 14:00 

Składanie zgłoszenia w sekretariacie szkoły przez 

kandydatów zamieszkałych w obwodzie Szkoły 

Podstawowej w Babimoście. 

2. 
do 19 marca 2021 

do godz. 14:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

3.  
do 23 marca 2021  

do godz. 14:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

4. 

  

do 30 marca 2021 

do godz. 14:00 

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły przez 

rodzica/opiekuna dziecka woli podjęcia nauki   

w Szkole Podstawowej w Babimoście w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

5. 
do 9 kwietnia 2021  

do godz. 14:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony szkoły. 

Do zgłoszenia załącza się: 

 

1. Kserokopię aktu urodzenia dziecka 

2. Zdjęcie dziecka o wymiarach 32 x 40 mm 

3. Kartę pomocniczą 

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

 

Ponadto w przypadku dzieci urodzonych w 2015 roku do zgłoszenia załącza się jeden  

z poniższych dokumentów: 

 
1. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

2020/2021 lub 

2. Opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 



Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babimoście 

 

informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXIV/112/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia  

30 marca 2017 r., w roku szkolnym 2020/2021 kandydaci do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, na 

podstawie następujących kryteriów:   

 

 

Lp. Nazwa kryterium Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1. Rodzeństwo kandydata spełnia 

obowiązek szkolny w danej szkole 5 

Potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu 

danej szkoły 

2. Kandydat uczęszczał do przedszkola 

na terenie Gminy Babimost 
3 

Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego)  

3. Przynajmniej jeden z rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

jest zatrudniony na terenie Gminy 

Babimost 
2 

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

rodzica (opiekuna prawnego) na 

terenie Gminy Babimost lub wydruk 

z ewidencji CEIDG o prowadzeniu 

działalności gospodarczej na terenie 

Gminy Babimost 

4. Kandydat zamieszkuje na terenie 

Gminy Babimost 
2 

Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) o zamieszkiwaniu  

 

 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się. 

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność składania kompletnych 

wniosków. 

 

 

 

 

 

 

 

 


