
 

 

 

 

Rodzice dzieci - urodzonych w roku 2011, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do 

klasy I w roku szkolnym 2018/2019, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie 

z poniższym harmonogramem: 

Od dnia 

 

Od 
godz. 

Do dnia Do godz. Etap rekrutacji / 
czynność rodzica 

Cały rok szkolny    Podgląd  rodziców na 
osiągnięcia szkoły 
www.sp.poniec.pl 

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkole podstawowej 
 

1 marca    Uruchomienie w systemie 
możliwości pobrania 
wniosku/zgłoszenia 

1 marca  15 marca w godz. 
8.00 – 14.00 

Wypełnianie i składanie w 
sekretariacie szkoły  
wniosków o przyjęcie do 
klasy pierwszej. Rodzice 
składają podpisany wniosek/ 
zgłoszenie oraz dokumenty/ 
oświadczenia potwierdzające 
spełnianie kryteriów w szkole 
pierwszego wyboru.  

 
Postępowanie rekrutacyjne 

 
6 kwietnia 13.00   Opublikowanie listy dzieci 

zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 
Rodzice sprawdzają w szkole 
pierwszego wyboru, czy 
dziecko się zakwalifikowało 
do przyjęcia.  
 

po opublikowaniu 
list 

 przez 7 dni w godz. 
10.00 – 14.00 

Potwierdzanie przez rodziców 
woli zapisu do szkoły, do 
której dziecko zostało 
zakwalifikowane. Brak 
pisemnego sprzeciwu 
rodziców oznacza 
potwierdzenie woli zapisu.  
 

13 kwietnia 13.00   Opublikowanie listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych. 
 

 

Procedura odwoławcza 

SP – 11 



w ciągu 7 dni po 
opublikowaniu 
list dzieci 
przyjętych i 
nieprzyjętych 

   Uruchomienie procedury 
odwoławczej. W terminie 7 
dni od opublikowania listy 
kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia dziecka.  
 

 
Postępowanie uzupełniające 

 
29 maja 13.00 30 maja 8.00 Pozyskanie informacji w 

sekretariacie szkoły o 
wolnych miejscach. 
 

 1 czerwca  8.00 4 czerwca 14.00 Uruchomienie możliwości 
pobrania wniosków o 
przyjęcie na wolne miejsca. 
 

4 czerwca 8.00 6 czerwca w godz.  
10.00 –14.00 

Złożenie wniosku do 
dyrektora szkoły – rodzice 
składają podpisany wniosek 
oraz 
dokumenty/oświadczenia 
potwierdzające kryteria w 
szkole pierwszego wyboru.  
 

11 czerwca 13.00   Opublikowanie listy dzieci 
zakwalifikowanych i nie 
zakwalifikowanych w 
postępowaniu 
uzupełniającym. 
 

13 czerwca  20 czerwca w godz.  
10.00 –14.00 

Potwierdzenie przez rodziców 
woli zapisu do szkoły, do 
której dziecko zostało 
zakwalifikowane. Brak 
pisemnego sprzeciwu 
rodziców oznacza 
potwierdzenie woli zapis.   
 

21 czerwca 13.00   Podanie do publicznej 
wiadomości listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych w 
postępowaniu 
uzupełniającym. 
 

25 czerwca    Uruchomienie procedury 
odwoławczej jw. 
 

29 sierpnia    Zakończenie rekrutacji. 
 

 

 


