
Rekrutacja 

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Smołdzinie 

w roku szkolnym 2017/2018 – dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły 
 

Poniżej przedstawiamy zasady i terminy rekrutacji do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej na rok szkolny 2017/2018 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły. 

 

        Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą zostać przyjęci 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

 

 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2) W roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 

kończą 6 lat (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów), jeżeli: 

 korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

 posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty 

oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły: 

smołdzino.edu.pl 

           W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kryteria określone uchwałą 

Rady Gminy Smołdzino: 

1. Kandydat uczęszczał do Gminnego Przedszkola (oddział „0”) w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Smołdzinie- 10 pkt. 

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka- 10 pkt. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są zatrudnieni na terenie Gminy Smołdzino- 7 

pkt. 

4. Krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w 

zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują na terenie Gminy Smołdzino- 5 pkt. 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie w/w kryteriów, 

komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

Do wniosku rodziców/prawnych opiekunów dołącza się: 

1. Potwierdzenie dyrektora szkoły, że dziecko realizowało roczne przygotowanie 

przedszkolne 



2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o posiadaniu rodzeństwa w tej 

samej szkole (druk oświadczenia dostępny jest w sekretariacie lub na stronie 

internetowej szkoły www.smoldzino.edu.pl) 

3. Zaświadczenie z zakładu pracy rodzica potwierdzające, że rodzice/prawni 

opiekunowie dziecka są zatrudnieni na terenie Gminy Smołdzino 

4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że krewni dziecka (dziadek, babcia) 

wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, 

zamieszkują na terenie Gminy Smołdzino (druk oświadczenia dostępny jest w 

sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.smoldzino.edu.pl) 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok 

szkolny 2017/2018  określone zarządzeniem nr 14/2017 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 

21 lutego 2017 r.: 

 Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych poda 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym– od 10 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych poda uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe- od 18 

kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r. 
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 09 maja 2017 r. 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia- od 10 maja 2017 r. do 16 maja 2017 r. 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych- 19 maja 2017 r. 

 Rekrutacja uzupełniająca- od 19 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. 

Załączniki do pobrania: 

Formularz -Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej – dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej 

 

Formularz – Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa w 

gimnazjum 

 

Formularz – Oświadczenie rodzica, że krewni dziecka (dziadek, babcia) wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują na 

terenie Gminy Smołdzino 
 

http://www.smoldzino.edu.pl/
http://www.smoldzino.edu.pl/
http://www.gim1.rabawyzna.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz-O%C5%9Bwiadczenie-rodzica-o-posiadaniu-przez-kandydata-rodze%C5%84stwa-w-gimnazjum.pdf
http://www.gim1.rabawyzna.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz-O%C5%9Bwiadczenie-rodzica-o-posiadaniu-przez-kandydata-rodze%C5%84stwa-w-gimnazjum.pdf

