
 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu na rok szkolny 2023/24 

 

1. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.); 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym kończą 7 lat (rocznik 2016) i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 
szkolnego. 
 
3. Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat (rocznik 2017): 
1) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub 
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły 
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 
5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są :  

1) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, ustalanym przez Gminę Miasto Elbląg                               
i obejmującym nazwy ulic lub ich części - z urzędu,  
2) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).  

 

6. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej  szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie zasadami 

ustalonymi  przez Gminę Miasto Elbląg w danym roku. 

 

7. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej 

www.eped.pl 

 
8. Rodzic (prawny opiekun) składa elektronicznie zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka do 

klasy pierwszej  szkoły podstawowej z zastrzeżeniem : 
1) zgłoszenie (wzór- załącznik nr 1) – jest składane w przypadku dzieci zamieszkałych                 

w obwodzie szkoły,  
2) wniosek (wzór- załącznik nr 2) – jest składany w przypadku dzieci zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

 

9. Wypełnione elektronicznie zgłoszenie  czy też wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz                                        
z załącznikami złożyć do sekretariatu szkoły w godzinach pracy. 

http://www.eped.pl/


10. Niedostarczenie wydrukowanego zgłoszenia czy wniosku do sekretariatu szkoły 
powoduje, że kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/24.  
 

11. Wypełnianie na www.eped.pl zgłoszeń czy wniosków oraz dostarczenie ich do  sekretariatu 
szkoły będzie się odbywało w terminie od 1 marca (od godz.8.00) do 16 marca 2023 r. 
(do godz. 15.00) 
 

12. Rodzic, który nie może wypełnić zgłoszenia czy wniosku w systemie elektronicznym na 
www.eped.pl, może złożyć wymagane dokumenty w sposób tradycyjny tj. pobrać druk                         
w szkole, wypełnić i złożyć do sekretariatu szkoły w godzinach pracy. 
 

13. Kandydat spoza obwodu szkoły składa wyłącznie dokumenty w jednej szkole tzw. szkole                  
I wyboru, choć ma możliwość wyboru 3 szkół. Kontaktuje się też wyłącznie ze szkołą I wyboru.  

 

14. Dalsze terminy postępowania rekrutacyjnego ustalono na: 
1) do 17 marca 2023 r. dyrektor szkoły potwierdza złożenie wniosku w przypadku dziecka 
spoza obwodu szkoły 
 
2) w dniach 27-28 marca 2023 r. – praca komisji kwalifikacyjnej szkoły, weryfikacja 
zgłoszeń/ wniosków oraz załączników potwierdzających spełnianie przez kandydata 
kryteriów naboru zgodnie z kryteriami opublikowanymi przez Gminę Miasto Elbląg 
 
3) 29 marca 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista zostanie wywieszona przy głównym wejściu 
do szkoły o godz. 14.00 
 
4)  w dniach 30-31 marca 2023 r. – ponowna praca komisji kwalifikacyjnej szkoły 
 
5) 3 kwietnia 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                     
i nieprzyjętych. Lista zostanie wywieszona przy głównym wejściu do szkoły o godz. 14.00 
 

15. W przypadku odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej rodzic (opiekun prawny) do 7 dni 
od daty 3 kwietnia 2023r. może wnioskować o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Dyrektor 
szkoły zobowiązany jest  do wydania takiego uzasadnienia w formie pisemnej w ciągu 5 dni od 
otrzymania wniosku o uzasadnienie.  
 

16. Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,  rodzic (opiekun prawny) może 

jeszcze w ciągu 7 dni złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

kwalifikacyjnej. Dyrektor szkoły zobowiązany jest  do rozpatrzenia takiego odwołania w ciągu      

7 dni od otrzymania odwołania. 

 
17. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.  

 

18. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów do klasy pierwszej,  szkoła może 
przeprowadzić postępowanie uzupełniające w terminach: 

1) do 5 maja 2023 r. dyrektor szkoły podaje liczbę wolnych miejsc,  

2) w dniach 8-11 maja 2023 r. - składanie przez rodzica (opiekuna prawnego) 

elektronicznie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie dziecka, dostarczenie dokumentów do 

sekretariatu szkoły (do godz. 15.00) 

3) w dniach  8-12 maja 2023 r. dyrektor szkoły potwierdza złożenie wniosku w przypadku 

dziecka spoza obwodu szkoły 

http://www.eped.pl/
http://www.eped.pl/


4) w dniach 18-19 maja 2023 r. – praca komisji kwalifikacyjnej szkoły, weryfikacja 

zgłoszeń/ wniosków oraz załączników potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów naboru zgodnie z kryteriami opublikowanymi przez Gminę Miasto Elbląg 

 

5) 22 maja 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                 

i niezakwalifikowanych. Lista zostanie wywieszona przy głównym wejściu do szkoły o godz. 

14.00 

 

6) 25 maja 2023 r. – ponowna praca komisji kwalifikacyjnej szkoły 

 

7) 24 maja 2023 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. Lista zostanie wywieszona przy głównym wejściu do szkoły o godz. 14.00 

 
 

 

 


