
REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
 DO PIERWSZEJ KLASY W ZESPOLE SZKÓŁ W WOHYNIU NA ROK SZKOLNY 2021/22 

 
 

1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci: 
• 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym 
• 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko 

korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo 
posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej, 

• Starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania 
obowiązku szkolnego 
 

2. Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie 
przyjmuje się z urzędu. 

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

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria 
ustalone przez organ prowadzący. 
 

4. Wniosek będzie można pobrać bezpośrednio z sekretariatu lub elektronicznie ze strony 
internetowej Zespołu Szkół. (www.szkolawohyn.pl) 

 
5. Wniosek należy składać w terminie od 22.02.2021r. do 28.03.2021r.: 
• w wersji papierowej na dyżurce przy holu głównym w Zespole Szkół w Wohyniu 

potwierdzeniem złożenia wniosku będzie wpis do rejestru złożonych wniosków 
 
lub  
 

• w wersji elektronicznej na adres sekretariat@szkolawohyn.pl . W przypadku złożenia 
wniosku w formie elektronicznej, prosimy o zachowanie dowodu wysłania wniosku 
(screen, wydruk z poczty e-mail). 

 
6. W dniach 29 – 31.03.2021r. w godzinach 8.00 – 12.00 pod numerem telefonu 83 3530 023 

rodzice będą mogli sprawdzić, czy dziecko zostało wpisane do rejestru złożonych 
wniosków. 

 
7. Komisja rekrutacyjna do dnia 20.04.2021r. opublikuje listę kandydatów zakwalifikowanych 

do pierwszej klasy. Lista będzie opublikowana na stronie Zespołu Szkół w Wohyniu oraz 
wyłożona w sekretariacie. 

 
8. W dniach 21 – 30.04.2021r. rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do 

klasy I osobiście w sekretariacie lub mailowo na adres: sekretariat@szkolawohyn.pl,    z 
zachowaniem dowodu wysłania wiadomości.                                    . 

 
9. Do dnia 7.05.2021r. lista kandydatów przyjętych zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Zespołu Szkół w Wohyniu i wyłożona w sekretariacie. 
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