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Załącznik do  
Regulaminu rekrutacji  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6  
im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie 

 
 
 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

W OSTRÓDZIE   
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej: 
 
1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są: 

a) dzieci urodzone w roku 2015, 
b) dzieci urodzone w 2016 roku, jeśli: 
    - dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 
    -  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

lub niepubliczną PPP 
 c) dzieci, których realizacja obowiązku szkolnego została odroczona w roku szkolnym 2021/2022 

 
2. I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych w obwodzie 

szkoły i polega na przyjęciu  dzieci „ z urzędu”. 
 
Rodzic/prawny opiekun wypełnia i składa w sekretariacie szkoły „Zgłoszenie dziecka do klasy I 
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie”.    
 

 Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie należą ulice: 
 
- Stefana Jaracza 
- Witkacego 
- Jana Chomki 
- Osiedle Młodych 
- Lubawska 
- 11 Listopada od skrzyżowania z ulicą Jaracza do granicy z Tyrowem 
- Franciszkańska 
- Heleny Modrzejewskiej 
- Mieczysławy Ćwiklińskiej 
- Ludwika Solskiego 
- Hanki Ordonówny 

         
3. II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się dla dzieci zamieszkałych poza obwodem,  

tylko wtedy, gdy po przyjęciu wszystkich dzieci z obwodu, szkoła posiada jeszcze wolne 
miejsca. 
  
Rodzic/prawny opiekun wypełnia i składa w sekretariacie szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka 
spoza obwodu do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie”. 
 
Następnie komisja rekrutacyjna: 

a) ustala listę kandydatów z największą liczbą punktów, 
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b) przygotowuje listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała 
do przyjęcia  

 
4. Kryteria przyjęć dla uczniów spoza obwodu: 

      1. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w naszej szkole   15pkt 
      2. Dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie szkoły      4 pkt    
      3. Szkoła jest najbliższa miejsca zamieszkania dziecka      3pkt 
      4. Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna      2pkt 
      5. W obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów  
          w zapewnieniu mu opieki     1pkt 

 
5. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje jeszcze wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające według zasad II etapu 
rekrutacyjnego. 
 

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego 
rok szkolny. 

 
6. Proces rekrutacyjny przebiega w następujących terminach: 

 1 – 18 marca 2022r. składanie zgłoszeń i wniosków do klasy I – online 
 31 marca 2022r. komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty  
 8 kwietnia 2022r. komisja rekrutacyjna publikacje wyniki naboru do klasy I.  
 11 - 22 kwietnia 2022r. rodzice zakwalifikowanego kandydata mailowo składają  
    pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły. 
 26 kwietnia 2022r. komisja rekrutacyjna publikuje listy kandydatów przyjętych i  
     nieprzyjętych do klasy I.  
 26 kwietnia – 14 czerwca 2022r. postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca. 
 

 
 
 
 


