
 

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli  w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gryfów Śląski  określa Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  z dnia 

05 kwietnia 2017 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych   i szkół podstawowych. 

 

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej                                            

odbywa się w dniach od 5 do 11 kwietnia 2017 r.  

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1. 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

12.04-25.04.2017 r. 

do godz. 14.00 

30.05-31.05.2017 r. 

2. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

26.04.2017 r. 01.06.2017 r. 

3. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

27.04.2017 r. 02.06.2017 r. 



zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

do godz. 14.00 

4. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

27.04-04.05.2017 r. 

do godz. 14.00 
05.06-09.06.2017 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

05.05.2017 r. 

do godz. 14.00 
13.06.2017 r.  

 

 

Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  

 

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywają się  do dnia 21 kwietnia 2017 r.  

 

W przypadku, jeżeli dana szkoła publiczna prowadzona przez Gminę Gryfów  Śląski nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza 

się postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające w następujących terminach.  

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

24.04-04.05.2017 r. 31.05—01.06.2017 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

09.05.2017 r.  01.06.2017 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

12.05.2017 r. 02.06.2017 r.  



4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

15.05-19.05.2017 r.  05.06-09.06.2017 r.  

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

22.05.2017 r.  13.06.2017 r.  

 


