
INFORMACJE O ZAPISACH DO KLAS PIERWSZYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Zasady zapisów dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 określone są przez 
następujące dokumenty:  
1). Uchwała nr XIV/177/2015 Rady Miasta Zamość (Dz. Urz. Woj. .Lubelskiego                                   
z dn.21 stycznia 2016 poz.437), 
2). Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dn.26 stycznia 2016r. oraz Zał. Nr 2 
do w/w zarządzenia. 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/177/2015 
Rady Miasta Zamość 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 
 

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość wraz z liczbą punktów                       

oraz określeniem dokumentów potwierdzających ich spełnianie: 
 

1)  kandydat zamieszkuje w Zamościu – 8 punktów - oświadczenie 
2)  rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej lub zespołu szkół, w którego 
skład wchodzi szkoła podstawowa pierwszego wyboru - 6 punktów - oświadczenie 
3)  rodzic lub prawny opiekun kandydata pracuje w Zamościu – 4 punkty - oświadczenie 
4)  w obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują członkowie rodziny kandydata 
wspierający rodziców w opiece nad kandydatem – 2 punkty –oświadczenie. 
 
(UWAGA: powy ższe kryteria dotyczą dzieci, które NIE ZAMIESZKUJ Ą w obwodzie 
naszej szkoły i przy zapisie rodzice będą wypełniać wniosek o przyjęcie) 
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26. 01. 2016 r. 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 

L.p. Rodzaj czynności 
Termin                                

w postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                           
w postepowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 2 maja 
do 30 czerwca 

2016 r. 

od 22 lipca 
do 26 lipca 

2016 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjn ą wniosków o 
przyj ęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji  rekrutacyjnej czynności,  
o których mowa  w art. 20 ust. 7 o systemie oświaty. 

od 1 lipca 
do 14 lipca 

2016 r. 

od 1 sierpnia                 
do 16 sierpnia 

2016 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjn ą listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

15 lipca 2016 r.                 
do godz. 10.00 

17 sierpnia 2016 r. 
do godz. 10.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
w postaci pisemnego oświadczenia 

od 18 lipca 
do 20 lipca 

2016 r. 

od 18 sierpnia                
do 22 sierpnia 

2016 r. 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
21 lipca 2016 r.                
do godz. 10.00 

23 sierpnia 2016 r.            
do godz. 10.00 

 
 


