
Rekrutacja do oddziałów 
przedszkolnych w SP w roku szkolnym 

2016/2017

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych :

1. We wszystkich szkołach w których są w roku szkolnym 2015/2016.

2. We wszystkich zespołach szkolno- przedszkolnych .

3. W szkołach, które zdeklarowały utworzenie oddziałów:                 
SP 118, SP 3, SP 2, SP 28 po spotkaniach w przedszkolach

UWAGA! 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może być mniejsza niż 
15!

2. Planujemy minimalną liczbę oddziałów, która może być zwiększona 
na etapie rekrutacji w zależności od potrzeb.

3. Należy złożyć do Działu Przedszkoli i Szkół Podstawowych do dnia 
29.02.2016r. informację o planowanej liczbie oddziałów 
przedszkolnych.



Rekrutacja do oddziałów 
przedszkolnych w SP w roku szkolnym 

2016/2017

 22.02.-26.02.2016r.   Składanie kontynuacji przez rodziców

 29.02.2016r.            Wprowadzanie  przez  szkołę ogólnej liczby miejsc w oddziale przedszkolnym

 02.03.-03.03.2016r.    Odznaczanie  przez  szkołę  kontynuacji 

Liczba kandydatów do oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych

Potencjalni kandydaci do oddziałów 
przedszkolnych w SP z przedszkola 

( decyzja rodziców)



Rekrutacja do klas pierwszych SP 
w roku szkolnym 2016/2017

 Do 31.03.2016r. Zbieranie wniosków o kontynuacji nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/2017

 Do 31.03.2016r. Zbieranie wniosków o przyjęcie absolwenta oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej do klasy I tej szkoły

 11.04.2016r. Informacja od placówek o planowanej liczbie klas I na rok szkolny 2016/2017

Liczba kandydatów do klas pierwszych

Potencjalni kandydaci do klasy 1 SP 
z przedszkola  i oddziału przedszkolnego

( decyzja rodziców)



Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 
i szkół podstawowych 2016/2017

WAŻNE:

1. Terminowe wykonywanie wszystkich czynności w systemie 
rekrutacji zgodnie z załączonym harmonogramem.

2. Korzystanie z instrukcji pracy w systemie rekrutacji.

3. Rzetelne przekazywanie informacji rodzicom, zgodnie                       
z przepisami prawa oświatowego i prawa miejscowego, 
dotyczącego rekrutacji.

4. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną i rozpatruje 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.                        
Za przebieg rekrutacji odpowiada przewodniczący komisji.

5. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na 
stronie www.edu.wroclaw.pl, gdzie są na bieżąco 
aktualizowane.

http://www.edu.wroclaw.pl/


WCDN 

w późniejszym terminie poinformuje
o dacie

szkolenia  dot. zagadnień prawnych 
związanych z rekrutacją i ostatnimi 
zmianami w prawie oświatowym.

Dziękuję za uwagę


