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Załącznik do Zarządzenia Nr 449/2018 Burmistrza Grodziska 

Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych,dla których Gmina 

Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok 2018/2019 będzie prowadzone w oparciu o następujący 

harmonogram: 

Data  
Etap rekrutacji/czynność rodzica  

od  do  

01 marca 2018 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 

2018/2019. 

01 marca 2018 od 

godz. 10.00  

9 marca 2018 

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 

12 marca 2018 od 

godz. 10.00  
23 marca 2018 do 

godz. 14.00 

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków 

o przyjęcie. 

12 marca 2018 od 

godz. 10.00   
23 marca 2018 

do godz. 16.00 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego 

wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

27 marca 2018 16 kwietnia 2018 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 kwietnia 2018 

godz. 12.00  

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych.    

24 kwietnia 2017 

od godz. 12.00 

27 kwietnia 2018 

do godz. 16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do 

której dziecko zostało zakwalifikowane.  

30 kwietnia 2018 

godz. 12.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych.  

Procedura odwoławcza 

od 2 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. 



Strona 1 

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych 

30 maja 2018 

godz. 10.00  

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.  

30 maja 2018 

od godz. 10.00 
11 czerwca 2018 

do godz. 14.00 

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków 

o przyjęcie. 

4 czerwca 2018 

od godz. 10.00 

11 czerwca 2018 

do godz. 16.00 

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego 

wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 

12 czerwca 2018 19 czerwca 2018 

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. 

20 czerwca 2018  

godz. 12.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym. 

21 czerwca 2018 

od godz. 12.00 
22 czerwca 2018 

do godz. 16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka. 

25 czerwca 2017  

godz. 12.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym. 

od 26 czerwca 2017  Procedura odwoławcza.  

31 sierpnia 2017  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu 

wolnych miejsc.  

 
 


