
II.  Informacje o zasadach rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 18               
im. Arkadego Fiedlera roku szkolnym 2016/2017 

 Terminy rekrutacji: 

1. Oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie tylko w przypadku, jeśli                
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal szkoła będzie 
dysponować wolnymi miejscami.  
 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN TERMIN 
POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄ-CEGO 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

 
od 10 marca 2016r. 
do 31 marca 2016r. 

 
od 26 kwietnia 2016r. 
do 29 kwietnia 2016r.  

2. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego  
w szkole podstawowej                       
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów  
branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  
 

 
do 6 kwietnia 2016r. 

 
do 5 maja 2016r.  

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
osób zakwalifikowanych                         
i kandydatów niezakwalifikowanych 
 

 
18 kwietnia 2016r. 
godz. 12.00 

 
24 maja 2016r.  
godz. 12.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 
 

od 18 kwietnia 2016r. 
do 22 kwietnia 2016r. 

Od 24 maja 2016r.  
do 30 maja 2016r.  

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

 
26 kwietnia 2016r. 
godz. 12.00 

 
31 maja 2016r.   
godz. 12.00 



2. Klasa I szkoły podstawowej dla dzieci 6 lub 7 letnich 

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie tylko w przypadku, jeśli                
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal szkoła będzie 
dysponować wolnymi miejscami.  

 

 

 

 

 
Lp. 

 
RODZAJ CZYNNOŚCI 

 
TERMIN 

 
TERMIN 

POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

 
od 14 marca 2016r. 
do 22 kwietnia 2016r. 
do godz. 14.00 

 
od 23 maja 2016r. 
do 27 maja 2016r.  
do godz. 14.00 

2. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków i 
dokumentów o których mowa w § 1 
pkt 1 oraz wykonanie przez 
przewodniczącego komisji 
czynności wymienionych w art. 20t 
ust 7 ustawy o systemie oświaty w 
postępowaniu rekrutacyjnym 
 

 
od 25 kwietnia 2016r. 
do 28 kwietnia 2016r. 

 
do 1 czerwca 2016r.  
do 2 czerwca 2016r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
osób zakwalifikowanych                         
i kandydatów niezakwalifikowanych 
 

 
13 maja 2016r.       
o godz. 12.00 

 
16 czerwca 2016r.  
o godz. 12.00 

 
4. 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

 
od 16 maja 2016r.  
do 18 maja 2016r. 
do godz. 13.00 
 

 
od 17 czerwca 2016r. 
do 20 czerwca 2016r. 
do godz. 13.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 
 

 
20 maja 2016r. 
 godz. 12.00 

 
22 czerwca 2016r. 
godz. 12.00 


