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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku  
na rok szkolny 2021/2022 

 
§1 

1. Katolicka, publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku jest szkołą 
dostępną dla wszystkich dzieci, których rodzice pragną je w niej kształcić. 
 
2. Szkoła nie posiada obwodu, przyjmuje dzieci z terenu gminy i okolic.  
 
3. Możliwość przyjęcia do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku na rok 
szkolny 2021/2022 mają dzieci 7 – letnie oraz (na wniosek rodziców) dzieci 6-letnie, jeśli spełniają 
wymagania art.36 p.2 ustawy – Prawo oświatowe. 
 
4. Kryterium, którym kieruje się szkoła w przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej jest rozmowa 
psychologa szkolnego z kandydatem – badanie psychologiczne gotowości  szkolnej. Obowiązkowa jest 
również rozmowa z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami. 
5. Punktacja odpowiadająca poszczególnym kryteriom jest następująca: 
    1) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 45 punktów 
       Przydział punktów jest następujący: 

a) 43 punkty – badanie psychologiczne gotowości  szkolnej: 
maksymalnie 10 punktów - ogólna sprawność umysłowa   
maksymalnie 18 punktów - zadania badające funkcje poznawcze  
maksymalnie 4 punkty - zadania badające funkcje słuchowe   
maksymalnie 3 punkty - sprawność przeliczania  
maksymalnie 2 punkty - sprawność grafomotoryczna   
maksymalnie 4 punkty - gotowość emocjonalna do podejmowania wysiłku umysłowego 
maksymalnie 2 punkty – umiejętności komunikacyjne (nawiązania i utrzymania kontaktu 
podczas badania) 
b) 2 punkty: 
kandydat ma rodzeństwo, które spełnia już obowiązek szkolny lub nauki w Zespole Szkół 
Urszulańskich w Rybniku lub przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 
jest pracownikiem szkoły  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo 
ma:  
   1) kandydat, który ma rodzeństwo uczęszczające obecnie do Zespołu Szkół Urszulańskich  
w Rybniku, 
   2)  kandydat, który jest sierotą, 
   3)  kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. 
 
7. Planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych po 24 uczniów.   
 
8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor. 
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§2 
Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący: 

Data  Wydarzenie 

 
od 25 stycznia 2021r. 
(poniedziałek) 
 

1. Możliwość zgłoszenia do szkoły i złożenia wniosku -  
kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej 
szkoły). 
 

od 25 stycznia do 26 marca 
2021r. 
 

2. Umawianie na rozmowę z osobą wyznaczoną przez dyrektora: 
telefonując pod numer 32/4223475 albo pisząc na adres: 
zsu.urszulanki@gmail.com 
 

od 25 stycznia do 31 marca 
2021r. 
  
  

3. Rozmowa wyznaczonej przez dyrektora osoby i psychologa z 
dzieckiem i z rodzicami.  

Na rozmowę należy przynieść wypełniony wniosek 
(kwestionariusz osobowy). 
Wchodząc na teren szkoły rodzice i dziecko muszą mieć maseczki 
zakrywających nos i usta oraz przy wejściu do szkoły 
zdezynfekować ręce. Należy przestrzegać zasady dystansu 
społecznego i utrzymać odległość od drugiej osoby na co najmniej 
2 metry. 

do 09 kwietnia 2021r. 4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
Informacja o zakończeniu rekrutacji i wywieszeniu listy 
zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie internetowej 
szkoły: www.urszulanki.rybnik.pl 
w zakładce: „Rekrutacja do SP”  

W ciągu 5 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia listy przyjętych 

5. Potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej 
Sióstr Urszulanek UR podpisem na liście w sekretariacie. 
   

16 kwietnia 2021r. 6. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych 

§3 

Po ogłoszeniu listy przyjętych należy dostarczyć (do końca czerwca 2021r.), do sekretariatu szkoły:  
1. 2 zdjęcia, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,  
2. Deklarację nr 1. dla Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły), 
3. Diagnozę przedszkola o gotowości szkolnej dziecka.  

§4 
Maksymalna liczba uczniów w klasie nie może być wyższa niż 24.  
 

§5 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Pisemny wniosek należy złożyć  
w sekretariacie szkoły. 

mailto:zsu.urszulanki@gmail.com
http://www.urszulanki.rybnik.pl/
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Zatwierdził dyrektor w dniu 11 grudnia 2020r. 


