
ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

do klasy I Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 

im. Jana Pawła II  
 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu kandydatów 

zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Nie podlegają  oni 

postępowaniu rekrutacyjnemu. Rodzice wypełniają i składają w sekretariacie szkoły 

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. Rodzice  

wypełniają i składają w sekretariacie szkoły "Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły 

Podstawowej Nr 7" oraz oświadczenie. 
 

3.  Kryteria rekrutacji w szkole i sposób przeliczania punktów: 

1)  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły / oddziału przedszkolnego  -  5 pkt. 

 2)  Kontynuowanie edukacji w tej samej placówce, tym samym zespole szkolno – 

przedszkolnym przez kandydata  - 5 pkt. 

 3)  Dzieci kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym  - 10 pkt. 

 

4.  Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej: 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego 

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 1 - 31 marca br.  5 - 8 sierpnia br. 

2. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

przy szkole podstawowej, klasy pierwszej szkoły 

podstawowej 

 

 

 

1 - 6 kwietnia br. 

 

   

  

9 – 12 sierpnia br. 

 

3. 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych 

 

 

15 kwietnia br. 

 

 

16 sierpnia br. 

     

4. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do szkoły 

 

 

18 – 22 kwietnia br. 

 

22 - 24 sierpnia br. 

5. 

 

Podanie do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole, listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

25 kwietnia 

 

 

26 sierpnia br. 

 

6. 
Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

w terminie 7 dni od dnia podania  

do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

7. 
 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

w terminie 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 

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia  

9. 

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

 

w terminie 7 dni od dnia złożenia  

do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

 

 

5.  Wzory dokumentów (dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły): 

 

- Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7  

  (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) 

 
- Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 7  

   (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)  

 

- Oświadczenie 

 

- Dane dodatkowe do zgłoszenia lub wniosku                                                                   

 
 


