Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają naukę w I klasie szkoły
podstawowej.
Szkoły Podstawowe w Gminie Michałowice od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci
na rok szkolny 2022/2023. Do klas I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2015 roku.
Zgodnie z przepisami do szkół publicznych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie
szkoły.
Rekrutacja po raz pierwszy rekrutacja odbywać będzie się za pomocą Systemu
Elektronicznych Rekrutacji .
SYSTEM ELEKTRONICZNYCH REKRUTACJI
https://michalowice.rekrutacje.edu.pl
Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”,
a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu
prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej
placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć
indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.
Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku i stosownych dokumentów potwierdzających
kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej
procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.
Aby złożyć wniosek szkoły wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w
systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów
prawnych.
Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po
zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu
złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na
wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. Mechanizm podpisania wniosku
rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania z tej opcji, nie będą Państwo
musieli dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki
pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle
przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane
prawa.

Kandydaci zamieszkali na terenie gminy Michałowice którzy chcą się dostać do szkoły poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej zostaną przyjęci do I klasy po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Dodatkowe
kryteria dla kandydatów spoza obwodu szkoły, zostały określone w Uchwale nr XX/240/2017
Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r.
Zgodnie z treścią uchwały, kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych,
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania
rekrutacyjnego tylko w przypadku gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami,
uwzględniając następujące kryteria:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły lub do przedszkola
znajdującego się w obwodzie szkoły - 10 pkt;
2) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice – 8 pkt;
3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 6 pkt;
4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 4 pkt;
5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.;
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są
odpowiednio:
1) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
przedszkola lub szkoły,
2) oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkaniu na terenie Gminy Michałowice,
3) zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu kandydata do oddziału
przedszkolnego w danej szkole,
5) oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkaniu krewnych dziecka (babci, dziadka)
w obwodzie danej szkoły.

