
ZARZĄDZENIE  NR 7/2016/2017 

DYREKTORA GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI  

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

W sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego klas pierwszych i oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim 
 

Na podstawie art. 130, 131 i 133 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59) w związku z Art. 203 i 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 60) oraz Uchwały nr 486/2017  

i 487/2017 rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym, Zarządzenia nr 316/2017 i 317/2017 Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, punktów przedszkolnych 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk 

Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam terminy i zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych  

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 

2017/2018 zgodnie z załącznikami do Zarządzenia Nr 316/2017 i 317/2017 Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017 r. 

§ 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 składają zgłoszenie  

o przyjęciu do klasy pierwszej i są przyjmowani z urzędu. 

§ 3.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 składają wniosek  

o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 4.  Rodzice kandydatów do oddziału przedszkolnego w szkole, składają wniosek wraz 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 5. Rekrutacja będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji  

w terminie od 5 kwietnia do 19 kwietnia 2017 r. 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

…………………………. 
          (Podpis dyrektora) 

 

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 30 marca 2017 r. 

 



Załącznik do Zarządzenia 

Nr 317/2017 Burmistrza 

Grodziska Mazowieckiego 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest 

organem prowadzącym, na rok 2017/2018 będzie prowadzone w 

oparciu o następujący harmonogram: 

Data  
Etap rekrutacji/czynność rodzica  

od  do  

27 marca 2017 

od godz. 10.00 
do ostatniego dnia rekrutacji 

uzupełniającej 
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego 

systemu wspomagania rekrutacji informacji na  
temat oferty edukacyjnej  klas I szkół 

podstawowych na rok szkolny 2017/2018. 

29 marca 2017 

od godz. 10.00 
4 kwietnia do 

godz. 14.00 
Złożenie przez rodziców dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której 

dziecko mieszka, wniosku o kontynuowanie 

edukacji w klasie I. 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w szkołach podstawowych 

5 kwietnia 2017 od 

godz. 10.00 
19 kwietnia 2017 do 

godz. 14.00 

Rejestracja w systemie elektronicznym 

zgłoszeń/wniosków o przyjęcie. 

5 kwietnia 2017 od 

godz. 10.00 
19 kwietnia 2017 do 

godz. 16.00 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów rekrutacyjnych. 

20 kwietnia 2017  12 maja 2017  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i 

weryfikacja dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

23 maja 2017 

godz. 12.00  
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych.    

23 maja 2017 

od godz. 12.00 
26 maja 2017 

do godz. 16.00 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w szkole, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane.  

31 maja 2017 

godz. 12.00 
Opublikowanie list dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych.  

Procedura odwoławcza  



Strona 1 

31 maja 2017   W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  W 

terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

rodzic może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

 
Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych 

 30 czerwca 2017 godz. 

10.00  
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.  

30 czerwca 2017 

od godz. 10.00 
 5 lipca 2017 

do godz. 14.00 
Rejestracja w systemie elektronicznym 

zgłoszeń/wniosków o przyjęcie. 

30 czerwca 2017 

od godz. 10.00 
 5 lipca 2017 

do godz. 16.00 
Złożenie w szkole pierwszego wyboru 

podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów. 

6 lipca 2017  10 lipca 2017 

do godz. 12.00 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja 

dokumentów potwierdzających przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 10 lipca 2017 

godz. 12.00 
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych w postępowaniu 

uzupełniającym. 

10 lipca 2017 

od godz. 12.00 
 12 lipca 2017 

do godz. 16.00 
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka. 

 14 lipca 2017 

godz. 12.00 
Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym. 

od 14 lipca 2017   Procedura odwoławcza.  

31 sierpnia 2017   Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu 

wolnych miejsc.  
 

 


