
 

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka 

klasa I 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły 

Termin Etap rekrutacji w systemie Działania rodzica 

28 lutego 2020 r. 
Wprowadzenie oferty szkoły podstawowej 
z podaniem liczby wolnych miejsc 

Zapoznanie się z ofertą na  
https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/ 

od 2 do 13 marca 
2020 r.  

do godz. 15:00 
Złożenie Zgłoszenia do szkoły   

1. Wypełnienie w systemie zgłoszenia o przyjęcie dziecka lub 
uzupełnienie danych w wersji papierowej (zgłoszenie dostępne 
https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/  lub w szkole podstawowej). 
- wybrać przycisk „Wypełnij wniosek”, 
- wpisać hasło, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna 
(UWAGA: hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ 
jest niezbędne w celu późniejszego logowania).  
- wpisać wymagane dane 

2. Skompletowanie niezbędnych załączników. 
3. Złożenie w palcówce wydrukowanego z systemu zgłoszenia wraz 

z niezbędnymi załącznikami. 

6 kwietnia 2020 r., 
godz. 13.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie 
w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w pla-
cówce) 

od 6 do 15 
 kwietnia  2020 r.  
(do godz. 15.00) 

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandy-
data woli przyjęcia dziecka do szkoły 

Złożenie potwierdzenia woli nauki w szkole. 
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 Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły, do której ubiega się o przyjęcie 

Termin Etap rekrutacji w systemie Działania rodzica 

28 lutego 2020 r. 
Wprowadzenie oferty szkoły podstawowej 
z podaniem liczby wolnych miejsc 

Zapoznanie się z ofertą na  
https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/ 

od 2 do 13 marca 
2020 r.  

do godz. 15:00 

Złożenie Wniosku o przyjęcie do 
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym 

1. Wypełnienie w systemie wniosku o przyjęcie dziecka (wniosek 
dostępny https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/  lub szkole 
podstawowej). 

- wybrać przycisk „Wypełnij wniosek”, 

- wpisać hasło, które jest nadawane przez rodzica/opiekuna (UWAGA: 
hasło należy zachować do swojej wiadomości, ponieważ jest niezbędne 
w celu późniejszego logowania).  

- wpisać wymagane dane 

2. Skompletowanie niezbędnych załączników. 

3. Złożenie w palcówce pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu 
wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. 

6 kwietnia 2020 r., 
godz. 13.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka (sprawdzenie w 
systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w pla-
cówce) 

od 6 do 15  
kwietnia  2020 r.  
(do godz. 15.00) 

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandy-
data woli przyjęcia dziecka do szkoły 

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w placówce, do której zostało za-
kwalifikowane dziecko. 

  

Jeśli jednak dziecko nie zakwalifikuje się, zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  dnia 16 sierpnia 2020 r. 

 

https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/
https://nabory-sp.e-oswiata.olesnica.pl/

