
                                                                                                                                                Załącznik nr 5 

 Zasady rekrutacji do  klasy I Szkoły Podstawowej  w Maszkowicach                             

na rok szkolny  2022/2023 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2022 Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2022 r.               

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do klas pierwszych  szkół  podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2022/2023, 

 Szkoła Podstawowa w Maszkowicach rozpoczyna rekrutację uczniów do klasy I. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

klasy pierwszej:                                                            

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. 

22.03. - 06.04.2022r. 26.04.-28.04.2022r. 

2. 

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, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa                                

w art. 20t ust. 7 ustawy 

07.04. - 12.04.2022r. 29.04.-04.05.2022r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

do 15.04.2022r.  05.05.2022r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia. 
19.04. - 21.04.2022r. 06.05.-10.05. 2022r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 do 22.04.2022r.  do 13.05.2022r. 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 4/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko                                                                  

z dnia 29 stycznia 2021r.                                                                                                       

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łącko dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów 

i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Lp.  Nazwa kryterium Liczba punków 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie kryterium. 

1. 
Dziecko, które odbywa roczne 

przygotowanie przedszkolne w szkole 

podstawowej, do której składa wniosek. 
5 

Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

2. 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza  

i będzie uczęszczać w następnym roku 

do szkoły podstawowej, do której składa 

wniosek. 

5 
Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

3. 
Dziecko, dla którego wybrana szkoła 

podstawowa znajduje się bliżej miejsca 

zamieszkania niż jego szkoła obwodowa. 
3 

Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

4. 

 Dziecko, które ze względu na pracę 

zawodową rodziców lub inną 

uzasadnioną sytuację rodzinną, wymaga 

codziennej opieki członków rodziny lub 

innych osób zamieszkujących w 

obwodzie szkoły. 

2 
Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

5. 
Dziecko, którego  rodzeństwo lub 

rodzice są absolwentami wybranej 

szkoły. 
1 

Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

x 
Maksymalna liczba punktów 

możliwa do uzyskania. 
16 xxx 

 

Załączniki wynikające z  Uchwały Rady Gminy w Łącku: 

    1. Zał. do kryterium nr 1. 

    2. Zał. do kryterium nr 2. 

    3. Zał. do kryterium nr 3. 

   4.  Zał. do kryterium nr 4. 

   5. Zał. do kryterium  nr 5. 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej 

www.maszkowice.pl , w kancelarii dyrektora Szkoły oraz u wychowawczyni 

oddziału 0b.   

 


