
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych   

w roku szkolnym 2020/2021 

Data 

Etap rekrutacji 

od do 

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych 

 

9 marca  

(w godzinach pracy 

sekretariatu) 

15 marca 

(w godzinach pracy 

sekretariatu)  

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej składają 

zgłoszenia o kontynuację edukacji w klasie I tej 

szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których 

dana szkoła jest szkołą obwodową.  

16 marca (w godzinach 

pracy sekretariatu)  

27 marca 

(w godzinach pracy 

sekretariatu) 

 

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy I szkoły 

podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie 

danej szkoły oraz wniosków o przyjęcie do klasy 

I szkoły podstawowej poza obwodem wraz z 

dokumentami  potwierdzającymi spełnianie 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

27 marca  6 kwietnia 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  
i weryfikacja dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6 kwietnia 

(godz. 13.00) 

Opublikowanie list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.  

6 kwietnia 

(od godz. 13.00) 

17 kwietnia  

(w godzinach pracy 

sekretariatu) 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 

20 kwietnia  (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych  
i nieprzyjętych. 



 

 

Procedura odwoławcza 

 

od 20 kwietnia od godz. 13.00 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzice mogą wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych 

11 maja 

(godz. 13.00) 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

11 maja 

(w godzinach pracy 

sekretariatu) 

22 maja (w godzinach 

pracy sekretariatu) 

Składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie 

na wolne miejsca o przyjęcie do klasy I szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami  

potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

 

25 maja 29 maja  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  

i weryfikacja dokumentów potwierdzających 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

29 maja 

(godz. 13.00) 

Opublikowanie list zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. 

29 maja 

(od godz. 13.00) 

8 czerwca (do godz. 14.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  
w szkole, do której zostało zakwalifikowane. 

9 czerwca (godz. 13.00) Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych. 

od 10 czerwca Procedura odwoławcza. 


