
Informator dla rodzica 

 

NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: 

http://www.nabor.pcss.pl/kleszczewo/  

 

wypełniony wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, 

podpisać i przynieść wraz z załącznikami  

do wybranej szkoły 
 

 Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w 

rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082 z późn. zm.). 

 

PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 

przyjmowane są dzieci: 

- 7-letnie - objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat); 

- 6-letnie - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania 

przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 

(art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe). 

 

PRZEBIEG REKRUTACJI 

 

 PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej są przyjmowane z 

urzędu. 

Oznacza to, że każdy uczeń zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego musi zostać do niej przyjęty 

przez dyrektora.  

http://www.nabor.pcss.pl/kleszczewo/
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(35)ust(2)&cm=DOCUMENT


Wypełnione Zgłoszenie rodzic składa w szkole obwodowej.  

 

 PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU 

 

Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej spoza obwodu wypełniają Wniosek o przyjęcie.  

 

Wypełniony wniosek/zgłoszenie należy wydrukować podpisać i wraz z 

załącznikami złożyć w szkole. 

 

 

Terminy rekrutacji: 

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i uzupełniającym 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 

 Postępowanie rekrutacyjne 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów uwzględnianych  w 

postępowaniu rekrutacyjnym lub złożenie 

zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej 

 

21.02.2022 r.  

godz. 8.00 

07.03.2022 r. 

godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów  branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  

dokonanie przez przewodniczącego komisji  

rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach 

 

 

08.03.2022 r. 

godz. 8.00 

 

11.03.2022 r. 

godz. 15.00 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

14.03.2022 r. 

godz. 13.00 

 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

14.03.2022 r. 

 godz. 13.00 

 

18.03.2022 r.  

godz. 15.00 

 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów  nieprzyjętych w postępowaniu 

 

22.03.2022 r.  

godz. 13.00 



rekrutacyjnym 

 

 Postępowanie uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów uwzględnianych  w 

postępowaniu uzupełniającym lub złożenie 

zgłoszenia 

 

23.03.2022 r.  

godz. 8.00 

31.03.2022 r.  

godz. 15.00 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w 

postępowaniu uzupełniającym, w tym  dokonanie 

przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej 

wezwań do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach 

 

01.04.2022 r. 04.04.2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

05.04.2022 r.  

godz. 13.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w 

postępowaniu uzupełniającym 

 

05.04.2022 r.  

godz. 13.00 

08.04.2022 r.  

15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów  nieprzyjętych w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

11.04.2022 r.  

godz. 13.00 

 

 

 Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są 

na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. 

 

 Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określiła rada Gminy 

Kleszczewo w Uchwale Nr XXVI/187/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku. 

 

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę 

następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:  

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/1835/akt.pdf


1) w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, obowiązek szkolny spełnia jego 

rodzeństwo – 8 pkt;  

2) droga kandydata z domu do szkoły jest krótsza niż droga z domu do szkoły 

obwodowej – 5 pkt – oświadczenie nr 1  

3) kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły, do której 

ubiega się o przyjęcie – 6 pkt.  

  

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:  

 

w odniesieniu do kryterium 1 i 3 potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoły na 

podstawie dokumentacji szkoły; 

w odniesieniu do kryteriów 2 rodzic jest zobowiązany złożyć oświadczenie.   

 


