
REKRUTACJA  DO  KLAS  PIERWSZYCH  

 PUBLICZNYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   PROWADZONYCH 

PRZEZ  GMINĘ  PIONKI 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i 

młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie. 

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

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

  

Kryteria rekrutacji naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określone w 

§ 1 Uchwały Nr XXVIII/145/2017 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2017 r. : 

1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -5 pkt. ; 

2. dziecko uczęszczało do placówki wychowania  przedszkolnego znajdującego się w obwodzie 

szkoły - 3 pkt. ; 

3. szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców - 4 pkt. ; 

4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu 

należytej opieki - 2 pkt. 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

Rodzaj czynności Termin rekrutacji Termin postępowania 

uzupełniającego 

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie  

przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 20 kwietnia 2017 r. 

do 12 maja 2017 r. 

od 8 czerwca 2017 r. 

do 14 czerwca 2017r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 17 maja 2017 r. 

do 19 maja 2017 r. 

od 19 czerwca 2017 r. 

do 20 czerwca 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

1 czerwca 2017 r.  22 czerwca 2017 r. 



Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 2 czerwca 2017 r. 

do 6 czerwca 2017 r. 

od 21 czerwca 2017 r. 

do 23 czerwca  2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

  

7 czerwca 2017 r. 

27 czerwca 2017 r. 

  

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice składają oświadczenia. 

  

Poniżej wzory wniosków i zgłoszenia. 

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

Wniosek o przyjęcie  kandydata do klasy pierwszej  publicznej  szkoły podstawowej   

 

http://www.gmina-pionki.pl/pionki/portal/web/uploads/pub/pages/page_1991/text_images/zg%C5%82oszenie%20psp.pdf
http://www.gmina-pionki.pl/pionki/portal/web/uploads/pub/pages/page_1991/text_images/wniosek%20psp.pdf

