
Terminy rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku  
w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Uczniowie spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Łącku przyjęci zostaną, jeżeli szkoła 
będzie dysponowała wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców. Druk wniosku 
dostępny jest na stronie internetowej Szkoły. Druki wydaje także sekretariat Szkoły. 
 
2. Jeżeli kandydatów spoza obwodu będzie więcej niż wolnych miejsc w klasach pierwszych, 
przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem:  

 
Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

24 lutego 2020 
- 

06 marca 2020 

01 czerwca 2020 
- 

26 czerwca 2020 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności uprawniających go do sprawdzenia 
okoliczności zawartych w oświadczeniach 

09 marca 2020 
- 

11 marca 2020 

29 czerwca 2020 
- 

02 lipca 2020 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

12 marca 2020 03 lipca 2020 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

13 marca 2020 
- 

20 marca 2020 

06 lipca 2020 
- 

08 lipca 2020 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych. 

24 marca 2020 09 lipca 2020 

 
3. Do wniosku rodzice mają obowiązek dołączyć określone w uchwale Rady Gminy Łąck 
oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.  
 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty 
1 W Szkole Podstawowej w Łącku obowiązek 

szkolny spełnia lub spełniało rodzeństwo 
dziecka. 

2 Oświadczenie rodzica  

2 Miejsce pracy rodziców znajduje się 
w miejscowości należącej do obwodu 
szkolnego Szkoły Podstawowej w Łącku. 

1 Oświadczenie rodzica  
o miejscu zatrudnienia 

3 Dziecko uczęszczało do przedszkola 
na terenie gminy Łąck. 

2 Zaświadczenie dyrektora 
przedszkola 

4 W miejscowości należącej do obwodu 1 Oświadczenie rodzica  



szkolnego Szkoły Podstawowej w Łącku 
zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 
wspierający rodziców w zapewnieniu mu 
należytej opieki. 

o miejscu zamieszkania 
krewnych 

 

 
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 
oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  
 
5. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja 
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 
postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  
 
6. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli 
zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. 
 
7. Komisja rekrutacyjna:  
- przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice 
potwierdzili wolę zapisu, 
- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
 

 


