
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

do I klasy  

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku  

na rok szkolny 2023/2024,  

zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2023 wójta Gminy Stanisławów  

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

 

 od 27 lutego 2023 r. do 16 marca 2023 r. – zgłoszenie dziecka 

mieszkającego w obwodzie szkoły do klasy I szkoły podstawowej 

(dzieci te nie podlegają rekrutacji – zostają przyjęte do szkoły z urzędu) 

 

 od 1 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. – złożenie wniosku                               

o przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka mieszkającego poza 

obwodem tej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                               

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 do 23 marca 2023 r. – 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 

 

 24 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista będzie 

wywieszona w budynku szkoły przy wejściu) 

 

 od 27 marca 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez 

rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

 6 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista będzie 

wywieszona w budynku szkoły przy wejściu) 

 

 



 

Informacje dodatkowe dla rodziców o rekrutacji 

do I klasy 

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Pustelniku  

na rok szkolny 2023/2024 

 

Szanowni Rodzice, 

informujemy, że do klasy I na rok szkolny 2023/2024 zapisywane                         

są: 

  dzieci urodzone w 2016 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku 

szkolnego w roku szkolnym 2022/2023, 

 dzieci urodzone w 2017 r., których rodzice zdecydowali się skorzystać                

z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole (do dokumentów 

rekrutacyjnych w tym przypadku należy dołączyć albo zaświadczenie                   

z przedszkola, że dziecko uczęszczało tam w roku szkolnym 2022/2023 

albo opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać oraz składać w terminach 

podanych w Harmonogramie w sekretariacie szkoły                                                            

(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) 

 





 


