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Harmonogram rekrutacji i postępowania uzupełniającego 
do klasy I  

Szkoły Podstawowej  
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego  

w Niemodlinie ul. Opolska 34 
 w roku szkolnym 2023/2024 

Obwód szkoły:  

 Miasto Niemodlin: ulice: 700- lecia, Bohaterów Powstań Śląskich, Boczna, Brzeska, 
Daszyńskiego, Drzymały, Kilińskiego, Korfantego, Krótka, Lompy, Lwicka, Lwowska, 
Nowa, Podgórna, Podwale, Poprzeczna, Rynek, Spółdzielcza, Strażacka, Szewska, 
Szkolna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zielona, 

 Miejscowości: Brzęczkowice, Gościejowice, Gościejowice Małe, Grabin, Jakubowice, 
Jaczowice, Piotrowa, Rzędziwojowice, Szydłowiec Śląski. 
 
1) Harmonogram rekrutacji 

Data Etap rekrutacji/ 
czynności rodzica 

Data 

od do od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkoły podstawowej 

 Złożenie w Szkole Podstawowej 
Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w 
Niemodlinie ul. Opolska 34 
podpisanego ZGŁOSZENIA dziecka do 
klasy I (uczniowie z obwodu szkoły). 

 Złożenie w Szkole Podstawowej 
Zespołu Szkół  
im. B. Chrobrego w Niemodlinie ul. 
Opolska 34  podpisanego WNIOSKU o 
przyjęcie dziecka do klasy I oraz 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów (uczniowie spoza 
obwodu szkoły). 

27.02.2023 31.03.2023 



 
Opublikowanie listy kandydatów 

zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych do 

przyjęcia do Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkół w Niemodlinie 

 

10.04.2023 

Złożenie przez rodzica kandydata 
potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do 

klasy I Szkoły Podstawowej ZS 
w Niemodlinie 

11.04.2023 21.04.2023 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej 

Zespoły Szkół w Niemodlinie 

24.04.2023 

Procedura odwoławcza 

Rodzic kandydata może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do klasy I 

Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół 
w Niemodlinie 

25.04.2023 04.05.2023 

Sporządzenie uzasadnienia 
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  

kandydata z wnioskiem  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

Wniesienie przez rodzica kandydata 
odwołania do dyrektora  szkoły 

podstawowej od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
 

 

 

 

 



2)  Harmonogram postępowania uzupełniającego: 

Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klasy I po postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadza 
postępowanie uzupełniające według poniższego harmonogramu. 

Data Etap rekrutacji/ 
czynności rodzica 

Data 

od do od do 

 Złożenie w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w 
Niemodlinie ul. Opolska 34 podpisanego ZGŁOSZENIA dziecka do 
klasy I (uczniowie z obwodu szkoły). 

 Złożenie w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół  
im. B. Chrobrego w Niemodlinie ul. Opolska 34  podpisanego 
WNIOSKU o przyjęcie dziecka do klasy I oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów (uczniowie spoza obwodu 
szkoły). 

17.05.2023 25.06.2023 

 
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły 
Podstawowej Zespołu Szkół w Niemodlinie 

 

26.06.2023 

Złożenie przez rodzica kandydata potwierdzenia woli przyjęcia dziecka 
do klasy I Szkoły Podstawowej ZS w Niemodlinie 27.06.2023 07.07.2023 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej Zespoły Szkół w 

Niemodlinie 
10.07.2023 

Procedura odwoławcza 

Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do klasy I Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Niemodlinie 
11.07.2023 18.07.2023 

Sporządzenie uzasadnienia 

w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia przez 

rodzica  kandydata z 
wnioskiem  

o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 

Wniesienie przez rodzica kandydata odwołania do dyrektora  szkoły 
podstawowej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia 

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  



 


