
Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów których organem prowadzącym jest Gmina 
Mielec na rok szkolny 2016/2017 

 Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. 
W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem 
danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
  
Kryteria naboru 
Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone 
przez organ prowadzący są to:  
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt; 
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt; 
3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt; 
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów 
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt. 
 
Z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 
lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę 
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  
 
Terminy naboru 
 
Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do szkól 
podstawowych dla których  organem prowadzącym jest Gmina Mielec 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postepowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

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

01-31 marca 2016r. 31 kwietnia -13 maja 
2016r. 

2. Weryfikacja  przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 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. 20t ust.7  
ustawy zadnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty           ( Dz..U. z 
2015.poz.2156) 

04 kwietnia 2016r. 16 maja 2016r. 



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

15 kwietnia 2016r. 
do godziny 15.00 

17 maja 2016r. 
do godziny 15.00 

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

18-22 kwietnia 2016r 18-23 maja 2016r. 
 
 

5. Podania dom publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

25 kwietnia 2016r do 
godziny 15.00 

30 czerwca  2016r. 

 
 
 
  
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas 
pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi  Podkarpacki Kurator Oświaty. 
  


