
 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych  

na rok szkolny 2017/2018 
 

 

I. Rekrutacja do  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Złotoryja na rok szkolny 2017/2018, odbywać się będzie w oparciu o:  

 

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),  

- Uchwałę nr 0007.XXV.210.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r. w 

sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, 

- Zarządzenie Nr 0050.115.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 

sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miejska Złotoryja na rok szkolny 2017/2018, 

II. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:  

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. 

poz.59), do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w której ustalono obwód, przyjmuje się na 

podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.  

 

III. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły:  

Ustala się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, wraz z liczbą 

punktów przyznaną danemu kryterium oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych  

kryteriów: 



 

 

 

Lp Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do danej szkoły 
10 

Dane potwierdzone przez dyrektora 

szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły 

2. 

Kandydat uczęszczał do 

przedszkola publicznego 

znajdującego się w obwodzie 

danej szkoły 

5 
Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

3. 

Rodzice kandydata lub rodzic 

samotnie wychowują 

pracują/pracuje lub 

prowadzą/prowadzi działalność 

gospodarczą w obwodzie szkoły 

3 

Zaświadczenie pracodawcy o 

zatrudnieniu, zaświadczenia o 

wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, wydruk ze 

strony Centralnej Ewidencji 

Gospodarczej lub z Krajowego 

Rejestru Sądowego 

4. 

W obwodzie szkoły zamieszkują 

bliscy krewni lub powinowaci 

kandydata wspierający 

rodziców/rodzica samotnie 

wychowującego w zapewnieniu 

dziecku należytej opieki 

1 
Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

 

IV. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja na rok szkolny 2017/2018. 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 21.04.2017 r.     

do 09.05.2017 r. 

od 30.05.2017 r.        

do 02.06.2017 r.  

2. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

od 10.05.2017 r.     

do 17.05.2017 r. 

od 05.06.2017 r.         

do 08.06.2017 r. 



 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 

art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 poz. 59) 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

22.05.2017 r. 09.06.2017 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 23.05.2017 r.      

do 26.05.2017 r. 

od 12.06.2017 r.        

do 14.06.2017 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

29.05.2017 r. 23.06.2017 r. 

 

V. Informacje ogólne: 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (rocznik 2010). 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (rocznik 2011), jeżeli dziecko: 

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 

którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,  

albo 

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię  

psychologiczno- pedagogiczną założoną  zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz.59) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych. 

 


