
REKRUTACJĘ  DO KLAS I 
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w ŁOMNICY

 

Rekrutacja trwa 

Ilość wolnych miejsc w klasach I Szkoły 

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie 

zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku z 

załącznikami – dotyczy dzieci spoza obwodu

szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 15 lutego 201

 

 

 

Złożenie  zgłoszenia o przyjęcie do klasy I 
Szkoły Podstawowej lub wniosk
dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
klasy I Szkoły Podstawowej 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia pisemnego oświadczen

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 
nieprzyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej 
po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego 

 
 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica), które złożyły zgłoszenie do 

następnie w miarę wolnych miejsc dzieci z poza obwodu, po wcześniejszym złożeniu 

wniosku wraz z załącznikami

 

 

  

 
DYREKTOR  SPZOI w ŁOMNICY OGŁASZA 

REKRUTACJĘ  DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w ŁOMNICY

na rok szkolny 2018/201

Rekrutacja trwa od 15 lutego do 09 marca 2018 r. do godz. 14.00

Ilość wolnych miejsc w klasach I Szkoły Podstawowej wynosi 

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie 

zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku z 

dotyczy dzieci spoza obwodu, który można pobrać ze strony internetowej 

bezpośrednio w placówce od dnia 15 lutego 201

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

o przyjęcie do klasy I 
lub wniosku  z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 

od 15 lutego   
do 09 marca 2018 r. 
do godz. 14:00 

od 
201
do. godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez 
listy kandydatów 

i niezakwalifikowanych do 19 marca 2018 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia pisemnego oświadczenia. 

od 20 do 26 marca 
2018 r.  
do godz. 14.00 

od 03 kwietnia 
do 10 kwietnia 
201
do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i 
do klasy I Szkoły Podstawowej 

po przeprowadzeniu postępowania 
30 marca 2018 r. 

 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie 

z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy (Łomnica, Wojanów, Dąbrowica, 

Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica), które złożyły zgłoszenie do 

następnie w miarę wolnych miejsc dzieci z poza obwodu, po wcześniejszym złożeniu 

wraz z załącznikami.  

ZOI w ŁOMNICY OGŁASZA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w ŁOMNICY  
/2019 

. do godz. 14.00 

wynosi - 50. 

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie  

zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku z 

, który można pobrać ze strony internetowej 

bezpośrednio w placówce od dnia 15 lutego 2018 r. 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

od 20 do 26 marca 
2018 r. 
do. godz. 14:00 

30 marca 2018 r. 

od 03 kwietnia  
do 10 kwietnia  
2018 r.  
do godz. 14.00 

 
 

do końca sierpnia 
2018 r. 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły 

w Łomnicy (Łomnica, Wojanów, Dąbrowica, 

Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica), które złożyły zgłoszenie do SPzOI w Łomnicy, 

następnie w miarę wolnych miejsc dzieci z poza obwodu, po wcześniejszym złożeniu 


