
NABÓR DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. M. REJA w REJOWCU FABRYCZNYM 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym na 

rok szkolny 2018/2019 

 

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej na 

rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym 

1. Zgłoszenia do szkoły podstawowej z określonym obwodem. 

              Termin: od 16 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018r. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe 

w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. 

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym. 

 

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej –  

Termin: 5 marca 2018 r. 

 

 

2. Rekrutacja na wolne miejsce dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły. 

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (druk 

dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym   

 

Uczniowie spoza obwodu szkoły są przyjmowani, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Planowana liczba wolnych miejsc: 6 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok  2018/2019 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym 

 

 

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 marca 2018r. 
do 14 marca 2018r. 

 
od 07 maja 2018r. 
do 08 maja 2018r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 

 
od 15 marca 2018r. 
do 16 marca 2018r. 

od 09 maja 2018r. 
do 10 maja 2018r. 



potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

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

19 marca 2018r.  
godz. 8:30 

10 maja 2018r. 

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

od 19 marca 2018r. 
do 22 marca 2018r. 

od 10 maja 2018r. 
do 14 maja 2018r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub 
informacji o liczbie wolnych miejsc 

23 marca 2018r. 15 maja 2018r. 

 

Kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu: 

1. Kandydat realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu 

Miejskim w Rejowcu Fabrycznym – 5 pkt 

2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole w roku szkolnym, którego 

dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 3 pkt 

3. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców 

kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt  

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt 

1. Punkty zdobyte za poszczególne kryteria sumuje się.  

2. W sytuacji, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest wyższa niż liczba wolnych miejsc 

wynikająca z arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu 

Fabrycznym, przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów.  

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego reguluje Zarządzenie Nr 7/ON/2018 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 

stycznia 2018 r. 

     Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Rejowiec 

Fabryczny reguluje Uchwała Nr XXXV/126/17 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 marca 2017 

r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do 

ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, 

dla której organem prowadzącym jest Miasto Rejowiec Fabryczny. 

 

Wszelkie informacje na temat zapisu dziecka do klasy I udzielane są w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej im Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym Tel. 82 56 64 119 


