
Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej 

 im. Bogdana Jańskiego w Krakowie na rok szkolny 2018/2019 

 
 

§1 

 

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. 

 

§2 

 

1. Szkoła nie posiada obwodu. 

2. Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej Urzędu Miasta Krakowa. 

3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna w skład której wchodzą: 

wskazany przez dyrektora nauczyciel i pedagog szkolny. 

4. Pracę komisji rekrutacyjnej nadzoruje dyrektor szkoły.  

 

§3 

 

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego  

w Krakowie mają uczniowie, którzy pragną realizować edukację w szkole i których 

rodzice akceptują jej Statut. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie przekracza 24 osób. 

3. Językiem obcym nowożytnym wiodącym jest język angielski.  

4. Drugim językiem obcym nowożytnym do wyboru od klasy IV może być: 

język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski. 

 

§4 

1. Rekrutacja do szkoły w terminie podstawowym podzielona jest na pięć części: 

1) część I złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły  

Termin:  od 01.03.2018 r. do 31.05.2018 r.  

Szkoła wymaga odbycia rozmowy z Dyrektorem Szkoły oraz złożenia poniższych 

dokumentów: 

 wniosek o przyjęcie uczni do szkoły, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie 

www.sp.janskiego.pl) 

 ankieta dla kandydata i jego rodziców, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na 

stronie www.sp.janskiego.pl) 

 informacja o kandydacie od wychowawcy przedszkola lub informacja o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, (dotyczy kandydatów do klasy I) 

 świadectwo ukończenia ostatniej klasy, do której dziecko uczęszczało;  

oceny z półrocza klasy, do której dziecko aktualnie uczęszcza, (dotyczy kandydatów 

do klas IV-VIII) 

 opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat 

posiada) 

 bilans sześciolatka lub karta zdrowia dziecka 

 karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na 

stronie www.sp.janskiego.pl) 

 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne, 

http://www.sp.janskiego.pl/
http://www.sp.janskiego.pl/
http://www.sp.janskiego.pl/


 

 

2) część II weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły.  

Termin: do 05.06.2018 r. do godz. 15.00.  

3) część III - termin: 06.06.2018 r. godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych. 

4) cześć IV – termin: do 15.06.2018 r. do godz. 12.00 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Szkole 

5) część V – termin: 18.06.2018 r. godz. 12.00  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych  

2. Od 19.06.2018 r. do 17.08. 2018 r. w miarę wolnych miejsc w Szkole, prowadzona będzie 

rekrutacja uzupełniająca według następującego harmonogramu: 

- złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły od 19.06. 2018 r. do 17.08.2018 r. 

- weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły - 20.08.2018  r. 

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych 21.08.2018 r. godz. 12.00 

- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w Szkole do 24.08.2018 r. do 

godz. 12.00 

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych w dniu 24.08.2017 r. o godz. 12.00 

 

§5 

 

Kryteria przyjęcia dziecka do Szkoły: 

1. pozytywny wynik rozmowy z Dyrektorem – punktacja 0 lub 1 pkt. 

2. pozytywna opinia wychowawcy klasy – punktacja 0 lub 1 pkt. 

3. pozytywna opinia pedagoga szkolnego – punktacja 0 lub 1 pkt. 

Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego  

w terminie podstawowym lub uzupełniającym, uzyskali 2 lub 3 punkty. W przypadku uzyskania 

takiej samej liczby punktów, o przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentów w 

sekretariacie Szkoły. 

 

§6 

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Dyrektor szkoły nie przewiduje trybu 

odwoławczego. 

 

 



TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO W KARKOWIE 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły podstawowej raz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę przy 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

  01.03.2018 r. -

31.05.2018 r. 

 

   19.06.2018 r. -

17.08.2018 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły podstawowej i dokumentów po 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę przy postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

 

 

05.06.2018 r. 

 

 

20.08.2018 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych. 

06.06.2018 r. 21.08.2018 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

15.06.2018 r. 24.08.2018 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

18.06.2018 r. 

 

24.08.2018 r. 

 


