
Szanowni Rodzice! 

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wróblew na rok szkolny 2022/2023. Informacje mogą być 

pomocne w wypełnianiu i kompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym 

złożeniu ich w wybranej placówce.  

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym 

obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.  

 

2. Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych w odniesieniu do kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: 

 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.);  

 Uchwały Nr XXIII/161/17  Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca  2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Wróblew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1635 z dnia 30 

marca 2017 roku);   

 Zarządzenia Nr ROO.0050.2.2022 Wójta Gminy Wróblew z dnia 17 stycznia 2022 roku 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, postepowania uzupełniającego, 

a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Wróblew.  

 

2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wróblew, odpowiadająca im liczba punktów oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w odniesieniu do 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły: 

 

L.p. Kryteria Punkty 

1. Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Wróblew . 4 

2. Obowiązek szkolny w szkole podstawowej realizuje 

rodzeństwo kandydata . 

1 

3. Roczne przygotowanie przedszkolne kandydat realizuje 

w budynku, w którym mieści się szkoła  

1 

4. Rodzice/prawni opiekunowie lub krewni kandydata, którzy 

pomagają w zapewnieniu dziecku należytej opieki 

zamieszkują/pracują w bliskiej odległości szkoły . 

2  

5. Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej . 1 

*Spełnienie kryteriów wskazanych w ust.1 pkt 1- 5 rodzice (opiekunowie prawni) kandydata 

potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń. 



3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych. 

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 dnia 16.02.2022 r. 

do dnia 08.03.2022 r. 

od dnia 25.04.2022 r. 

do dnia 27.04.2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej 

formy wychowania przedszkolnego, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od dnia 09.03.2022 r. 

do dnia 14.03.2022 r 

od dnia 28.04.2022 r. 

do dnia 04.05.2022 r 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

UWAGA: zakwalifikowanie nie jest 

równoznaczne z przyjęciem do szkoły. 

15.03.2022 r. 05.05.2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od dnia 16.03.2022 r. 

do dnia 22.03.2022 r. 

od dnia 06.05.2022 r. 

do dnia 09.05.2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

25.03.2022 r. 

 

10.05.2022 r. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy szkoła, po zakończeniu 

składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do 

klas I, dysponuje wolnymi miejscami.  

2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do klas I. Warunkiem 

umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia 

dziecka do danej placówki w roku szkolnym 2022/2023. W przypadku braku potwierdzenia woli, 

przyznane miejsce uznaje się za zwolnione. 

 

 

 


