
ZAPISY I REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy przyjmowania zgłoszeń do klas I szkół podstawowych dzieci zamieszkałych w 
obwodzie szkoły podstawowej: od 1 marca 2022 r. (od godz. 8.00) do 14 marca 2022 r. (do godz. 
16.00).

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej:

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu
uzupełniającym

1. Podanie  do  publicznej  wiadomości
informacji o liczbie wolnych miejsc dla
kandydatów  zamieszkałych  poza
obwodem szkoły.

15 marca 2022 r. 6 czerwca 2022 r.

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

od 17 marca 2022 r.
(od godz. 8.00)

do 30 marca 2022 r.
(do godz. 16.00)

od 13 czerwca 2022 r.
(od godz. 8.00)

do 14 czerwca 2022 r.
(do godz. 16.00)

3. Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną
wniosków  o przyjęcie  do  szkoły
podstawowej  i dokumentów
potwierdzających  spełnianie  przez
kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych  pod  uwagę  w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 31 marca 2022 r.
do 13 kwietnia 2022 r.

od 15 czerwca 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.

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

20 kwietnia 2022 r.
(od godz. 12.00)

21 czerwca 2022 r.
(od godz. 12.00)

5. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata
woli  przyjęcia  w postaci  pisemnego
oświadczenia.

od 21 kwietnia 2022 r.
do 22 kwietnia 2022 r.

od 21 czerwca 2022 r.
do 22 czerwca 2022 r.

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

25 kwietnia 2022 r.
(od godz. 12.00)

23 czerwca 2022 r.
(od godz. 12.00)



Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

Kryterium ustalone przez organ prowadzący
Liczba

punktów

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. 100

Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo dziecka. 100

Droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej 
i nie przekracza 3 km.

80

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka 50

Wielodzietność rodziny. 40

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:

Oświadczenie rodzica dziecka o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej.

Uchwała Nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie 
Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r. poz. 2343)


