
 

Drodzy Rodzice, 
poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego  

oraz kryteria, 
wg których odbędzie się rekrutacja do szkoły podstawowej. 

 
Do klasy I szkoły podstawowej  

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu,  
na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka. 

 
Wypełniony wniosek należy złożyć 

w sekretariacie szkoły podstawowej /zespołu szkolno-przedszkolnego 
najpóźniej 

24 kwietnia 2017 roku;do dnia  

Wszystkie dokumenty można pobrać: 
w sekretariacie lub ze strony internetowej  

szkoły podstawowej / zespołu szkolno-przedszkolnego 

 

 
 
 
 
 
 



Terminy postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkoły podstawowej: 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1 Składanie wniosków wraz z załącznikami 26 kwietnia – 11 maja 2017  

2 
Weryfikacja wniosków i  Art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

30-31 maja 2017 

3 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                           
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 14 czerwca 2017 

4 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

19 - 22 czerwca 2017 

5 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                                
i kandydatów nieprzyjętych 

26 czerwca 2017 

6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni  
od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

7 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 5 dni od daty złożenia wniosku                               

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

8 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania  
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

9 
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

 
 



Terminy postępowania uzupełniającego dla dzieci spoza obwodu szkoły podstawowej. 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1 Składanie wniosków wraz z załącznikami 27 czerwca – 30 czerwca 2017 

2 
Weryfikacja wniosków i Art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

 

3 – 4 lipca 2017 

3 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                           
i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 lipca 2017 

4 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

1 – 2 sierpnia 2017 

5 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                                
i kandydatów nieprzyjętych 

4 sierpnia 2017 
o godz. 1300 

6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni  
od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych 

7 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 5 dni od daty złożenia wniosku                               

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

8 
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania  
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

9 
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

 

 



 
 
 
 

Kryteria przyjęcia do szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu szkoły. 
 

Lp. Kryterium Wartość punktowa kryterium 

1 
Spełnianie przez rodzeństwo dziecka obowiązku 
szkolnego w tej samej szkole 

20 pkt 

2 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców w sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem 

10 pkt 

 

W szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi 

3 
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

30 pkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


