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Regulamin rekrutacji 

do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek  

w Rzeszowie 

na rok szkolny 2022/2023 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. 

 

§ 1 

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej 

im św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. 

 

§ 2 

1. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. 

2. Szkoła nie posiada własnego obwodu szkolnego. 

 

§ 3 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek w Rzeszowie Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną i określa zadania 

członków komisji. 

 

1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) podanie do wiadomości informacji o warunkach rekrutacji, 

2) przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej, 

3) ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy dzieci 

przyjętych do szkoły,  

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 4 

1. Zgodnie z podstawą prawną postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im św. Jana 

Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka. 

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne, i których rodzice akceptują Statut Szkoły. 

 

§ 5 

1. W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest otworzenie dwóch klas pierwszych. 

2. Jeżeli liczba dzieci będzie większa niż liczba miejsc w szkole, pierwszeństwo mają:  

1) rodzeństwo uczniów szkół Sióstr Prezentek, 

2) dzieci pracowników szkół Sióstr Prezentek, 

3) dzieci pochodzące z rodziny wielodzietnej, 

4) dzieci z problemami zdrowotnymi, 

5) dzieci objęte pieczą zastępczą lub wychowywane samotnie przez jednego z rodziców,  

6) dzieci absolwentów szkół Sióstr Prezentek. 

3. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w budynku szkoły przy ul. Lisa Kuli 13 

 

§ 6 

1. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są: 

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im św. Jana 

Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (do pobrania w sekretariacie lub na stronie 

szkoły: www.prezentek.edu.pl), 

2) 3 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, 
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3) bilans zdrowia sześciolatka – do 1 września 2022 r. 

4) informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – do 31 

maja 2022 r. 

5) karta wpisowa (jako potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do szkoły) – do 31 

maja 2022 r.  

 

2. Etapy rekrutacji: 

Etap I – 01.12.2021 r. do 31.01.2022 r. składanie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w 

sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Lisa-Kuli 13 (formularz do pobrania na stronie 

www.prezentek.edu.pl w zakładce rekrutacja). 

1. Etap II – od 17 stycznia do 30 marca 2022 r. rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą po 

telefonicznym uzgodnieniu (17 858 05 50)  terminu w budynku przy ul. Lisa Kuli 13,  a w 

czasie ograniczeń w przemieszczaniu się – za pomocą ustalonych komunikatorów 

internetowych. Przed rozmową rekrutacyjną należy dostarczyć wymagane dokumenty: 

wniosek i zdjęcia (§6, pkt 1, ppkt 1,2) na adres Szkoły: 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Lisa-Kuli 

13. 

a) Rozmowa rekrutacyjna będzie dotyczyła gotowości szkolnej dziecka, jego 

zainteresowań i poziomu samodzielności oraz możliwości rodziców do 

podjęcia współpracy ze szkołą. 

b) Nie zgłoszenie się na rozmowę rekrutacyjną w wyznaczonym terminie 

traktowane będzie jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów.  

c) W sytuacjach losowych istnieje możliwość zmiany terminu, po telefonicznym 

zgłoszeniu. 

Etap III – ogłoszenie listy przyjętych 31 marca 2022 r., na stronie internetowej szkoły 

www.prezentek.edu.pl.   

Etap IV - zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej im 

św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie dnia 01 kwietnia 2022 roku o godz. 15
30

  

Podpisanie karty wpisowej (zapoznanie się ze Statutem i Programem Wychowawczym 

szkoły) jest potwierdzeniem woli uczęszczania dziecka do szkoły. Niedostarczenie 

wymaganej dokumentacji bądź nieobecność na zebraniu, bez wcześniejszego 

powiadomienia, oznacza skreślenie z listy uczniów przyjętych. 

 

§ 7 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  

do Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, rodzic dziecka 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy 

przyjęcia do szkoły. 

 

2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy zostanie sformułowane w ciągu 5 dni od 

złożenia wniosku. 

 

3. Rodzic może złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia 

pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie rozpatruje 

odwołanie w terminie do 7 dni od jego otrzymania. 

 

 

  

               Dyrektor 

         s. Agata Rozmus 

Rzeszów, dnia 17 listopada 2021 r. 
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