
 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 

 

Drodzy Rodzice!!! 

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do 

szkoły na rok 2023/2024 

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym 

do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tolkmicko na 

rok szkolny 2023/2024 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

od 13.03.2023 r. 

do 31.03.2023 r. 

 

 

od 22.05.2023 r. 

do 26.05.2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję 

weryfikacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły i dokumentów  

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  

 

 

 

do 07.04.2023 r. 

 

 

 

do 02.06.2023 r. 



z dnia 14.12.2016 r. Prawo 

oświatowe. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

08.05.2023 r. 

 

05.06.2023 r. 

4. Potwierdzenie  przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia  w postaci 

pisemnego oświadczenia 

od 09.05.2023 r. 

do 12.05.2023 r. 

od 06.06.2023 r. 

do 09.06.2023 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości  

przez komisję rekrutacyjną listy  

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

19.05.2023 r. 

 

29.06.2023 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych w 

wyniku postępowania rekrutacyjnego 

uzupełniającego, jeżeli występują 

jeszcze wolne miejsca 

 

 

x 

 

 

31.08.2023 r. 

 

Od dnia 13 marca rusza nabór dzieci do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  Szkoła Podstawowa w Tolkmicku  

na rok szkolny 2023/2024.  

 

W związku z tym  rodzice dzieci uczęszczających obecnie do 

przedszkola do grupy IV „Poziomki” , a chcący, aby dziecko 

kontynuowało edukację w naszej szkole, powinni złożyć  dokument – 

oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 

 

w dniach od 13 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. 

  

Uwaga!! 

Dzieci otrzymały deklaracje w przedszkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

Druk do pobrania: 



 

……………………………………    Tolkmicko,  …………………….…… 

……………………………………          (data) 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

…………………………………… 

…………………………………… 

(adres do korespondencji) 

 

 

 

Oświadczenie woli 

zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej  

na rok szkolny 2023/2024 

 

 

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia córki/syna  

…………………………………………………………….………...  

          (imię   i  nazwisko dziecka) 

 

 numer PESEL dziecka 

           

 

do klasy pierwszej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Tolkmicku. 

 

………………………………….……………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym potwierdzeniu woli 

kontynuowania edukacji w roku szkolnym 2023/2024. Administratorem danych jest dyrektor zespołu, 

do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych 

oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. 

Oświadczam, iż podane dane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………….……………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 



 

Tolkmicko, dnia ……………………………….. 

 

        Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

ul. Szpitalna 6 

82-340 Tolkmicko 

 

Dotyczy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Tolkmicku do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024. 

 

Dane ucznia: 

Imiona i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………. 

Nr PESEL ucznia:……………………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ucznia:………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 

Matki: ……………………………………………………………….. 

Ojca: ………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ucznia: ………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………….. 

Telefony kontaktowe rodziców (opiekunów prawnych): 

/komórkowy/    Matki: ………………………………………………………………… 

 Ojca: ………………………………………………………………….. 

 

Dziecko w ramach wychowania przedszkolnego realizowało obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego w: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………….…………………………………. 

    /Podpis rodziców (opiekunów prawnych)/ 



 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym potwierdzeniu woli 

kontynuowania edukacji w roku szkolnym 2023/2024. Administratorem danych jest dyrektor zespołu, 

do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych 

oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. 

Oświadczam, iż podane dane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………….……………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 


