
 
  

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – ROK SZKOLNY 

2022/2023 
 

 

Informujemy, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 trwa                      

od 1 marca 2022 roku do  31 marca 2022 roku. 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2022/2023 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu 
informatycznego -elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento  

https://krakow.elemento.pl. 

Na stronach  tego serwisu rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkoły i wypełnić 

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać  i złożyć w szkole pierwszego 

wyboru do 31 marca b.r.   

W naszej szkole wnioski są przyjmowane  w godz. od 8.00 do 15.00.  

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku         

o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Druk (w formie papierowej) można 

również pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento. 

Wnioski rekrutacyjne rodzice mogą również podpisać za pomocą profilu zaufanego. 

W razie pytań prosimy o kontakt tel.:12-644-17-23 lub na  adres e-mail :sp88krakow@interia.pl 

 

2. Rodzice składając wniosek, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w 
preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka 
dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji. 

Terminarz rekrutacji: 

1–31 marca – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz 
przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych. 

29 kwietnia – ogłoszenie wyników rekrutacji ; listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w 
szkołach uczestniczących w rekrutacji; rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują 
wiadomość na skrzynkę pocztową; rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskują 
informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza. 

4–13 maja – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (dotyczy dzieci przyjętych 
spoza rejonu ) 

16 maja – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 

17 maja – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej. 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPISU UCZNIÓW DO NASZEJ SZKOŁY. 

DNI OTWARTE ODBĘDĄ SIĘ 16 MARCA (ŚRODA) I 22 MARCA (WTOREK) W GODZ.17.00 - 18.30 

 

https://krakow.elemento.pl/
http://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html

