
Terminarz i zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach w roku szkolnym 2018/2019 

 
I. Podstawa prawna: 

 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)  
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 
3.Uchwała nr XXXI/40/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017  r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich 
wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Koluszki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 
4. Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów 
przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do (…) klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2018/2019, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów. 

 
II. Terminarz rekrutacji 
1. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w terminach: 

 

od 1 marca do  
16  marca 2018 r. 

składanie zgłoszeń i wniosków osobiście do sekretariatu szkoły 
/w postępowaniu uzupełniającym od 17 kwietnia do 23 kwietnia/ 

Uwaga: dzieci na podstawie zgłoszenia (obwód szkoły) 
przyjęte są do klasy pierwszej automatycznie – nie podlegają dalszej rekrutacji. 

6 kwietnia 2018 r. wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych* 
/w postępowaniu uzupełniającym 9 maja 2018 r./ 

*wniosek niezakwalifikowany – wniosek niespełniający wymogów formalnych. 

od 9 kwietnia do 
13 kwietnia 2018 r. 

potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej w postaci oświadczenia pisemnego  
/w postępowaniu uzupełniającym  od 10 do 17 maja/ 

Rekrutację uzupełniającą  przeprowadza się na wolne miejsca w szkole do klasy pierwszej  
dla dzieci spoza odwodu szkoły na podstawie zakwalifikowanych wniosków. 

16 kwietnia 2018 r. Wywieszenie listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej  
/w postępowaniu uzupełniającym 18 maja 2018 r./ 

 
III. Obowiązek szkolny 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym 
dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 
roku życia. 

IV. Zasady rekrutacji 
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje 

ulice określone w Uchwale Nr XXXI/42/2017 Rady Miasta Koluszki z dnia 27 marca 2017 r. w 
sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać 
przyjęte do klasy w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 

kolejność przyjęć. 


