
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 

Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Wójt Gminy Krzyżanów Zarządzeniem                          

Nr 30/OG/2017 r. z dnia 12 kwietnia  2017 r. ustalił terminy przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 

szkolny 2017/2018  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowych, oddziałów 

przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego  prowadzonego przez  gminę 

Krzyżanów co obrazuje Tabela nr 1. 

Tabela nr 1 

Lp. Rodzaj czynności  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym  

1 Złożenie wniosku o przyjecie do oddziału 

przedszkolnego/ zespołu wychowania 

przedszkolnego/ klasy I szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydatka kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz uzupełniającym 

19 kwietnia2017 r. -  

27 kwietnia 2017 r.  

30 maja 2017 r. - 

13 czerwca 2017 r.  

2 Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

9 maja 2017r. 19 czerwca 2017 r. do 

godz. 15.00 

3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia.  

10 maja 2017r.- 

16 maja 2017r. 

21 czerwca 2017 r. -  

22 czerwca 2017 r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyje tych i kandydatów nieprzyjętych.  

19 maja 2017r. 23 czerwca 2017 r. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej nie biorą udziału dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły 

podstawowej zaś w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz 

zespołu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału dzieci zamieszkałe na terenie 

gminy Krzyżanów- gdyż są przyjmowane  na podstawie zgłoszenia.  



Kryteria  obowiązujące w postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej  szkoły 

podstawowej oraz dokumentację potwierdzającą spełnianie  tych  kryteriów   określa  Uchwała 

Nr XVI /182/2017  Rady Gminy Krzyżanów. 

Zaś kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego określa uchwała  

Nr XVI/183/2017 Rady Gminy Krzyżanów. 

 

 

Wójt Gminy 
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