
dot. szkół podstawowych 
1. Szkoły Podstawowe rozpoczęły  zapisy dzieci  do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej z 
urzędu  na  podstawie  zgłoszenia  rodzica/prawnego  opiekuna.  Naukę  w  klasie  pierwszej 
rozpoczynają  dzieci  7  –  letnie  (urodzone  w  roku  2011)   oraz  na  wniosek  rodziców/prawnych 
opiekunów   dzieci  6-letnie  (urodzone  w  2012  roku),  jeśli  ukończyły  roczne  obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne. 

2.Na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów dziecka  w przypadku posiadania wolnych 
miejsc w oddziałach klas pierwszych(po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego)  dana 
szkoła może ogłosić rekrutację dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej.

3. W przypadku, gdy liczba wniosków  rodziców/prawnych opiekunów  o przyjęcie do szkoły 
dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi 
dysponuje szkoła, dzieci przyjmowane są na podstawie kryteriów określonych przez Gminę : 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Wymagana 
dokumentacja 

1 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
tej samej szkoły podstawowej

10 Oświadczenie 

2 Co najmniej jeden z 
rodziców/prawnych opiekunów lub
rodzic/prawny opiekun samotnie 
wychowujący pracuje(prowadzi
działalność gospodarczą) w obwodzie 
tej szkoły.

7 Oświadczenie

3 Na terenie obwodu tej szkoły 
zamieszkują krewni dziecka
wspierający rodziców/prawnych 
opiekunów lub rodzica samotnie
wychowującego /prawnego opiekuna 
w sprawowaniu opieki nad 
kandydatem

5 Oświadczenie 

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych 

l.p. Rodzaj czynności Termin Termin 
postępowania 

uzupełniająceg
o

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

w dniach od 15  
stycznia do 28 lutego 
2018 r. 

w dniach od 1  
do 10 sierpnia 
2018 r. 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną do 6 marca 2018 r. do  17 sierpnia 



wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 
i   dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnych 
czynności, o których mowa w art. 20 t 
ust. 7 ustawy

2018 r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i  kandydatów 
niezakwalifikowanych

 15 marca 2018 r.  20 sierpnia 
2018 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

w dniach  od 
16 marca  do 23  
marca 2018 r.  

 do 24 sierpnia 
2018 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 kwietnia 2018 r. do końca 
sierpnia 2017 r.

Procedura odwoławcza
Procedura odwoławcza odbywa się zgodnie z art. 158 ust. 6-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.).


