
 

Zapisy/ rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas I w szkołach podstawowych  

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie 
tej szkoły. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez 
organ prowadzący: 

a) niepełnosprawność kandydata – 4 punkty, 

b) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało do tej szkoły w 
roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 3 punkty, 

c) odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest 
mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej – 2 punkty, 

d) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie stanowiącym obwód tej 
szkoły – 1 punkt. 

Przepis stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego klasy I w 
szkole podstawowej. 

Do klasy I oddziału sportowego w szkole podstawowej lub do klasy wyższej niż I w szkole 
podstawowej, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się 
kandydatów, którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału, 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe 
w danym oddziale. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc 
w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 
sprawności fizycznej.  

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul .Kościuszki 20, 
tel. 87 523 04 97, sp1.olecko.edu.pl 

 
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul Słowiańska 1  

tel. 87 520 20 85, sp2.olecko.edu.pl 
 

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, ul. Kolejowa 33, 
tel. 87 520 20 85, sp3.olecko.edu.pl 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://www.sp1.olecko.edu.pl/
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://sp2.olecko.edu.pl/
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://sp3.olecko.edu.pl/


 
4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego, Os. Siejnik II 14    

tel. 87 523 91 00, www.sp4.olecko.pl 
 

5) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 
tel. 87 523 03 76, spg.olecko.edu.pl 
 

6) Szkoła Podstawowa w Kijewie  
tel. 87 523 04 60, szkolakijewo.edupage.org 
 

7) Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich  
tel. 87 520 62 28, spbo.olecko.edu.pl 
 

8) Szkoła Podstawowa w Judzikach  
tel. 87 520 62 28, spjudziki.olecko.edu.pl 
 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://sp4.olecko.pl/
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://www.spg.olecko.edu.pl/
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://gimnazjumkijewo.edupage.org/
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://www.spbo.olecko.edu.pl/
https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://www.spjudziki.olecko.edu.pl/


 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ/REKRUTACJA  
DO  KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

na rok szkolny 2019/2020

ZGŁOSZENIE  PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA  UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  
zamieszkałego w obwodzie szkoły - od 8 lutego 2019 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ
zamieszkałego  poza  obwodem szkoły - 1 - 19 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH   DO KLAS SPORTOWYCH
do 8 kwietnia 2019 r. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS  SPORTOWYCH
na wniosek rodziców dziecka  zamieszkałych poza obwodem szkoły - 3 - 28 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS SPORTOWYCH
do 12 lipca 2019 r.

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS OGÓLNODOSTĘPNYCH 
na wniosek rodziców ucznia  zamieszkałych poza obwodem szkoły - 3 - 28 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły - do 15 lipca 2019 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA
na wniosek rodziców dziecka  zamieszkałych poza  obwodem szkoły - 16  - 21 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
do klasy I szkoły podstawowej - do  30 sierpnia 2019 r.


