
 

                    Zapraszamy do    

      Szkoły Podstawowej nr 30    
Organizujemy nabór do klas I, IV, VII    

    

    

    

DZIEŃ OTWARTY    

27 lutego (wtorek) od godz. 17.00    
    

    

    

Zgodnie z zarządzeniem nr VII/1535/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa  z 

dnia 25 styczeń 2018 r.    
   

Zarządzenie Nr VII/1535/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa     

    

w  okresie   

od 8 marca do 23 marca     

można składać wnioski o przyjęcie od 1 września 2018 

do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 30 

(powstałej w budynku Gimnazjum nr 7, ul. Rejtana 30 
    

  

    

Obwód SP 30 (tylko dla klas I)obejmuje ulice:     

Rejtana ( nr parzyste), Karowa, Wierzbowa, Warzywna, Litawora,    

Popiełuszki, Świadka, Podwisłocze ( nr nieparzyste od 23 wzwyż oraz 

parzyste od 30 wzwyż), Cegielniana, Pigonia, Seniora, Kopisto    
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Harmonogram rekrutacji    
Lp.         Rodzaj czynności w  

postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym     

Data rozpoczęcia     Data zakończenia     

1.    

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja i weryfikacja 

zgłoszeń dzieci obwodowych.     
1.03.2018 godz.8.00   

16.03.2018  

 godz.15.00     

2.    

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.     
1.03.2018 godz.8.00   

22.03.2018  

 godz.15.00     

3.   

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 

(szkoła sportowa i szkoły artystyczne – szczegółowe 

informacje w wybranej szkole)   
23.03.2018   24.03.2018   

4.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.     
28.03.2014 godz.9.00     

5.    

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w 

postaci pisemnego oświadczenia).     

16.04.2018 

godz.8.00     

28.04.2018 

godz.15.00     

6.    

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.     10.04.2018 godz.9.00     

7.    

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły podstawowej wraz z dokumentami    
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.      
16.04.2018 

godz.8.00   

28.04.2018 

godz.15.00   

8.    

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym.     
16.04.2018 godz. 8.00  9.05.2018 godz. 15.00 



 

9.    

Postępowanie uzupełniające – Przeprowadzenie 

sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoła sportowa i 

szkoły artystyczne – w przypadku wolnych miejsc – 

szczegółowe informacje w wybranej szkole)   
10.05.2018 godz.8.00  

12.05.2018  

 godz.15.00   

10.    

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.     18.05.2018 godz.9.00   

11.    

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego 

oświadczenia).     
18.05.2018 

godz.8.00  25.05.2018 godz.15.00 

12.  

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej  

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych.     
29.05.2018 godz.14.00   

    
    

    

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I 

szkoły podstawowej     

(nie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 30) w roku szk.   

2018/2019 oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria:    
    

Uchwała Nr XXXVIII-1247-2017 - kryteria naboru do klasy I    
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