
 

 

Postępowanie rekrutacyjne do  klas I szkół podstawowych 
 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I  na rok szkolny 2014/2015 biorą udział: 
 

 dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007), 
 dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.), 
 na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.). 

  

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie                    
do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 
 

 Rodzice składają w sekretariacie szkoły   ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej 
szkoły – w tym spoza Radomia - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 Rodzice składają w sekretariacie szkoły   WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I. 
 

4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby szkół. 
5. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji.  
6. Szkoła umieszczona na liście na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru. 



7. Rodzice/prawni opiekunowie mogą pobrać ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I /WNIOSEK O PRZYJĘCIE 
DZIECKA DO KLASY I z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.szkola.radom.pl. 

8. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnianie kryteriów. 

9.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.   
10. Wypełniony wniosek/zgłoszenie:  
 podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, 
 podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych                             

we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym, 
11. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły. 

12.  Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 
kolejność przyjęć. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szkola.radom.pl/


 

 

Kryteria rekrutacji do klasy I 

L.p. Kryteria Liczba punktów 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole  10 

2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej 

szkole. 

6 

3. Miejsce pracy rodzica/ prawnego opiekuna* lub miejsce 

zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po 

szkole (np. dziadkowie) jest w pobliżu szkoły. 

2 

4. Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna* sytuacja 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


