
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SŁUPNIE, LISZYNIE I ŚWIĘCIEŃCU 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci 

zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria wskazane poniżej. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

Rodzaj czynności Termin 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

15 lutego 2023 r. – 14 kwietnia 2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

17 kwietnia 2023 r. – 28 kwietnia 2023 r. 

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 8 maja 2023 r. 

W terminie 7 dnia od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

od 8 maja 2023 r. 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w szkołach) - 
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 czerwca 2023 r. – 16 czerwca 2023 r. 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 26 czerwca 2023 r. 

Procedura odwoławcza od 26 czerwca 2023 r. 

 

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

Kandydat do pierwszej klasy zamieszkuje na terenie gminy Słupno 10 Oświadczenie rodziców kandydata (opiekunów prawnych) 

Niepełnosprawność kandydata 10 Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu     na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 10 Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub 
kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodziców (opiekunów 
prawnych) kandydata 

4 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata o zatrudnieniu 

Rodzeństwo kandydata do pierwszej klasy uczęszcza do tej szkoły 
podstawowej 

5 Kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej 

 


