
 
TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 
 

l.p. Terminy Rodzaj zadania 

1. 

 
od 3 marca (poniedziałek) 

do 14 marca 2014 r. 
(piątek) 

Składanie zgłoszeń do szkół podstawowych obwodowych 
osobiście przez rodziców (obowiązuje tych kandydatów, którzy 

zamierzają kontynuować naukę w szkole obwodowej). 

Do szkoły obwodowej dzieci są przyjmowane z urzędu, tzn., że 
nie podlegają procesowi rekrutacji. 

2. 

 
od 03 marca 

(poniedziałek) do 
28 marca 2014 r. (piątek) 

Składanie dokumentów do szkół wybranych (spoza obwodu) –
wniosek do klas pierwszych przez rodziców (osobiście). 

Wniosek może zawierać wskazania do trzech placówek, 
ułożonych wg hierarchii (od najbardziej do najmniej 

preferowanych). 

Do szkoły preferowanej (spoza obwodu) mogą być wymagane 
dodatkowe dokumenty wynikające z kryteriów określonych przez 

organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół). 

3. 04 kwietnia 2014 r. 
godz. 12.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych - imiona i nazwiska w kolejności 
alfabetycznej (Lista zakwalifikowanych kandydatów do 

postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna  

z przyjęciem kandydata do szkoły poza obwodowej). 

4. 

 
od 7 kwietnia 

(poniedziałek) do 
10 kwietnia 2014 r. 

(czwartek) 
 
 

Pisemne potwierdzanie przez rodzica/prawnego opiekuna woli 
przyjęcia kandydata do szkoły pozaobwodowej, poprzez 

podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego 
potwierdzenia w wyznaczonym przez dyrektora placówki 

terminie przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny 
z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego. 

5. 

 
25 kwietnia 2014 r. 

(piątek) 
godz. 12.00 

Wywieszenie list uczniów przyjętych (z obwodu i spoza obwodu) 
i nieprzyjętych (tylko spoza obwodu) – imię i nazwisko w 

kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która 
uprawnia do przyjęcia (dotyczy tylko uczniów spoza obwodu). 

6. do 29 sierpnia (piątek) Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (kryteria określone 
przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę Kryteria określone w Art. 20c ust. 1-3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 7). 
Kryteria te maj ą jednakową wartość. Opracowano na podstawie Art. 8 ust. 1-3 w/w ustawy. 


