
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów  

na rok szkolny 2018/2019 

 

Informacja dla rodziców  

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek 

rodziców (szkoła nieobwodowa). 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do 

klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia 

dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma 

zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka 

do innej szkoły. 

Kandydaci spoza obwodu 

1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły. 

3. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXVI.186.2017 

Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2017 r. 

4. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej 

w Złotowie, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

(art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

6. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

8. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach 

określonych w  harmonogramie rekrutacji, przy czym nie bierze się pod uwagę kolejności 

zgłoszeń.  

9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna 

ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania 

rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

przyjęcia. 

10. Po potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, 

komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

 

 



Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, do postępowania rekrutacyjnego dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół wraz z ich punktacją:  

 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 15 punktów, 

(kryterium potwierdzane jest bezpośrednio w szkole) 

2) kandydat mieszka na terenie miasta Złotowa -  10 punktów, 

(oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów/rodziców zastępczych lub rodzica samotnie 

wychowującego dziecko) 

3) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się  w obwodzie szkoły – 

5 punktów, 

(oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów/rodziców zastępczych lub rodzica samotnie 

wychowującego dziecko) 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający rodziców (prawnych 

opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty. 

(oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów/rodziców zastępczych lub rodzica samotnie 

wychowującego dziecko) 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 

szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów  

 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

 Termin realizacji 

Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1. Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do  szkoły podstawowej 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

1 - 30.03.2018 r. 

 

7.05-10.08.2018 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów określonych przez organ prowadzący branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
(Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach). 

 

2 - 9.04.2018 r. 

 

13.08-20.08.2018 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

12.04.2018 r. 

 

21.08.2018 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia. 
12 -16.04.2018 r. 22-24.08.2018 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
18.04.2018 r. 27.08.2018 r. 

 

Sporządziła:  

Danuta Szewczuk 

inspektor ds. oświaty i kultury 

 


