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ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE WILKOWICE 

NA ROK  SZKOLNY 2018/2019 
 

Podstawa prawna:  

 

 Rozdział VI ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., 

poz.59 z późn.. zm.). 

 

 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019. 

 

 Uchwałą Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 roku w 

sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych  szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wilkowice, liczby punktów 

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

 

§1 

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na zasadzie zgłoszenia rodzica przyjmuje się dzieci 

siedmioletnie i sześcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy Wilkowice w obwodzie danej szkoły. 

Zgłoszenia  przyjęcia do szkoły jest  do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz Gminy 

Wilkowice, jak również w wersji papierowej w szkole. 

 

§2 

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodzica, przyjmuje się dzieci 

zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, według zasad rekrutacji, jeśli szkoła nadal posiada 

wolne miejsca. Wnioski o przyjęcie do szkoły oraz wzór oświadczenia są do pobrania na stronie 

internetowej szkoły oraz Gminy Wilkowice, jak również w wersji papierowej w szkole. 

 

 

 

http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf
http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf
http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf
http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf


 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych 

w Gminie Wilkowice 

2 

 

 

§3 

 

Kryteria rekrutacji ustalone przez Organ Prowadzący 

    Jeżeli po zakończeniu przyjmowania uczniów na podstawie zgłoszeń (uczniowie z obwodu), 

dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzanie jest postępowanie 

rekrutacyjne i  brane są pod uwagę kryteria rekrutacji ustalone przez Organ Prowadzący zgodnie z 

Uchwałą Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Wilkowice z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie 

ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Wilkowice, liczby punktów za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

§4 

Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów ustalonych przez Dyrektora Szkoły, stanowi 

„Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych”. Składający ww. dokument jest świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

§5 

 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego. 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

przeprowadza się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka w terminach określonych 

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym 

terminów składania  dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019. 

 

 

http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf
http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf
http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf
http://www.zosip.wilkowice.pl/container/Zarzadzenie%20Nr%2013%202018%20z%20dn.%2031.01.2018r..pdf

