
Rekrutacja 

Dyrektor ZSO Nr 4 w Legnicy ogłasza nabór   do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 5  

na rok szkolny 2017/2018 

  

Rodziców/prawnych opiekunów prosimy, w celu zapisania dziecka, o zgłaszanie się do 

sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zapisy przyjmowane są do 4 maja 2017 r. - szczegółowy harmonogram poniżej 

Druki przyjęcia do klasy pierwszej można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze 

strony internetowej.(załącznik) 

 „Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 5 w Legnicy”  

Przy zapisach do szkoły wymagany jest akt urodzenia dziecka i numer PESEL, oraz dowód 

osobisty rodzica/ opiekuna prawnego. 

  

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5  przyjmuje się w drodze rekrutacji. 

Szkoła dysponuje 15 wolnymi miejscami. 

Rekrutacja odbywa się na podstawie kryteriów zamieszczonych poniżej. 

 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMOWA 

1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły Tak / Nie / Odmowa 

2. 
Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący wskazali/wskazał 

Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu 

podatkowym 
Tak / Nie / Odmowa 

3. 
Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują/pracuje lub 

prowadzą/prowadzi działalność gospodarczą w pobliżu  szkoły 
Tak / Nie / Odmowa 

4. 
W  pobliżu szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, 

dziadek) wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego 

w zapewnieniu dziecku należytej opieki 
Tak / Nie / Odmowa 

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wymienionych w powyższej tabeli są: 

- kryterium nr 1 – informacja potwierdzona przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły, 



- kryterium nr 2 – pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok, 

- kryterium nr 3 – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub 

informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, 

- kryterium nr 4 – oświadczenie. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  

 

L.p. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

 postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  

kryteriów  
19.04 -4.05 05.06-7.06 

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów  
5.05-8.05 8.06-9.06 

3. Podanie do publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 
30.05 27.06 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia 
30.05-1.06 27.06-29.06 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 
2.06 30.06 

 

 


