
 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO KLASY I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazorawina 
 

                                                              ZGŁOSZENIE 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na 

podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie  

Zgłoszenie następuje w systemie elektronicznym w dniach od 01.03. do 15.03.2022 r. i jest 

równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I. 

Zgłoszenie 
01.03. – 

15.03.2022 
 
 

Publikacja list 
kandydatów 

zakwalifikowanych  
i 

niezakwalifikowanych 
21.03.2022 do 

godz.15.00 
do godz.15.00 

Złożenie 
potwierdzenia 

woli zapisu dziecka 
22.03.2022 

– 
28.03.2022 

 

Publikacja list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych z  
informacją o wolnych 
miejscach 
 

01.04.2022 

 

POSTĘPOWANIE 
REKRUTACYJNE 

na wolne miejsca dla 
kandydatów spoza obwodu       

szkoły 

Złożenie 
wniosku 
04.04.2022 

– 
11.04.2022 

 

Publikacja list 
kandydatów 

zakwalifikowanych/  
niezakwalifikowanych 

15.04.2022 
do godz.16.00 

 

Złożenie 
potwierdzenia 

woli zapisu dziecka 
18.04.- 22.04.2022 

 

Publikacja list 
kandydatów 
przyjętych  

i nieprzyjętych 
25.04.2022 

do godz. 16.00 

 

Publikacja listy dzieci przyjętych do klasy I  
z podziałem na oddziały 

31.08.2022 



POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY I 

Przeprowadzane w przypadku wystąpienia większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w szkole. 

W postępowaniu biorą udział tylko kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły, do której ma być złożony 

wniosek o przyjęcie. 

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o kryteria tzw. samorządowe1  

 
KRYTERIUM 

  
PUNKTACJA 

Kandydat (dziecko, którego oboje rodzice 
(opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) 
samotnie je wychowujący: 
- rozliczają  się z podatku dochodowego od osób 
fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub 
prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu 
skarbowego właściwego dla Gminy Żórawina. 
 - są mieszkańcami i podatnikami podatku rolnego 
w  Gminie Żórawina 
W przypadku, gdy ww. warunki spełnia jeden rodzic 
(w pełnej rodzinie) przysługuje 15 pkt 

zaświadczenie z właściwego 
Urzędu Skarbowego potwierdzające 
złożenie informacji podatkowej  za 
poprzedni rok z tytułu zamieszkania 
na terenie Gminy Żórawina;  

30pkt /15 pkt 

Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza 
do szkoły, do której składany jest wniosek 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata (dziecka) do 
szkoły* 

 

10 pkt 

Kandydat (dziecko) odbywa roczne przygotowanie 
przedszkolne w szkole, do której składany jest 
wniosek 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata (dziecka) do 
szkoły* 

15 pkt 

 

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, komisja 

rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględni kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

 
 
 

 

 

 

 

 W celu potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku i oświadczeniach Wójt Gminy Żórawina korzysta  

z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji  

o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, iż „zamieszkanie” oznacza:                                                                       

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym, 

b) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem (pierwsza strona rozliczenia PIT za 2019 r., umowa najmu 

lokalu, faktury i rachunki za media itp.) 

 

 

*wzory oświadczeń dostępne są w systemie elektronicznym dot. naboru 

 

 
1 Uchwała Nr XXXIII/316/22 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz 

z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
I kandydatów spoza obwodów  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina. 

                                                                            WAŻNE 

Rodzice/ opiekunowie prawni są zobligowani do terminowego dostarczenia wszystkich 

dokumentów mających wpływ na przebieg rekrutacji oraz przekazania dyrektorowi placówki 

istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym             

( art. 155 Prawa oświatowego) 


