
Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Pilica na rok szkolny 2018/2019 
 

Terminy dotyczą klas I i klas IV sportowych 
 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 05.03.2018 
do 12.03.2018 
( godz. 15:00) 

od 27.03.2018 
do 28.03.2018 
(godz. 15:00) 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 13.03.2018 
do 14.03.2018 

od 05.04.2018 
do 06.04.2018 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
15.03.2018 

(godz. 15:00) 
09.04.2018 

(godz. 15:00) 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia. 

od 16.03.2018 
do 23.03.2018 
(godz. 15:00) 

od 10.04.2018 

do 12.04.2018 

(godz. 15:00) 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
26.03.2018 

(godz. 15:00) 

13.04.2018 
 

(godz. 15:00) 

 
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 
rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

 

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie kryterium: 

 

lp. kryterium 
liczba 

punktów 
dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1. 
w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 

dziecka 
10 oświadczenie rodziców 

2. miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 8 oświadczenie o miejscu zatrudnienia (opiekunów prawnych) 

3. 

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, 

dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

5 oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

 

Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1)posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej; 

2)posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 

3)uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy 
właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

 


