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Załącznik 4 do Regulaminu Rekrutacji 
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Kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i 
innych placówek oświatowych określone zostały na poziomie ustawowym: ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59. z późn. zm.). 
 

W pierwszej kolejności do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci mieszkańców z 
obwodu szkoły a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc spoza 
obwodu szkoły, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie 
postępowanie rekrutacyjne, według określonych kryteriów 
 
 

1. Na pozostałe miejsca, dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami 
określanymi przez organ prowadzący szkołę – kryteria te podano w tabeli poniżej. 

 
2. Jeśli po przyjęciu dzieci z obwodu szkoły pozostaną wolne miejsca, placówka będzie 

mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 
 

3. Poniżej w tabeli określono wszystkie kryteria oraz konieczne dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia ich spełniania. Dokumenty, o których mowa powinny być złożone wraz 
z wnioskiem do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły. 

 
 

INFORMACJA O KRYTERIACH REKRUTACYJNYCH DO KLASY PIERWSZEJ SPOZA OBWODU 
SZKOŁY ORAZ O SPOSOBIE ICH DOKUMENTOWANIA  

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DOBRYNINIE 

                                                                                                                                                                                       

Ważność/waga 
kryterium w 

punktach 

 

Kryteria ustanowione przez organ prowadzący dla kandydatów spoza obwodu szkoły 
Podstawa prawna: art. 133 ust 2 oraz 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

Dz. U. z 2017 r. poz. 59. z późn. zm. 
 

Kryterium 
 

Dokumentacja potwierdzająca  
 

15 pkt. 
Kontynuacja nauki w danej szkole po odbyciu rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

 

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów 
o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego 

w danej szkole. 
 

8 pkt. W szkole kształci się rodzeństwo kandydata 

 

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów 
o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły. 

 

4 pkt. 
Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły 
obwodowej 

 

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów 
o miejscu zamieszkania. 

 

2 pkt. 
Miejsce pracy rodziców – opiekunów prawnych znajduje się 
w obwodzie szkoły 

 

Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o ich 
miejscu pracy zawodowej. 
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HARMONOGRAM POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
DO KLASY PIERWSZEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DOBRYNINIE 
W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019 

 

 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 
terminach: 

1. Od 01 – 16 marca 2018 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Od 19 do 23 marca 2018 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. 
 

4. Do 26 marca 2018 roku do godziny 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  
 
5. Od 27 marca do 06 kwietnia 2018 roku do godziny 1500 – potwierdzenie przez rodziców / 
prawnych opiekunów kandydata, woli przyjęcia do klasy pierwszej w formie pisemnego 
oświadczenia. 
 
6. Do 10 kwietnia 2018 roku do godziny 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do klasy pierwszej. 
 

 

Terminy postępowania dodatkowego / uzupełniającego: 
 

1. Od 07 – 11 maja 2018 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

2. Od 14 – 18 maja 2018 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. 

 

3. Do 21 maja 2018 roku do godziny 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

 

4. Od 22 do 25 maja 2018 roku do godziny 1500 – potwierdzenie przez rodziców / prawnych 
opiekunów kandydata, woli przyjęcia do klasy pierwszej w formie pisemnego oświadczenia. 

 

5. Do 28 maja 2018 roku do godziny 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do klasy pierwszej. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził dyrektor szkoły w dniu: 5 lutego 2018 roku. …………………………………………… 
 


