
Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych

na rok szkolnych 2020/2021

Od dnia 1 czerwca br. ruszyła rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra .

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest jedynie w tych szkołach, w których są jeszcze wolne 
miejsca tj.:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeleniej Górze
ul. Armii krajowej 8
Tel.75 752 33 76
mail: sp2jgora@op.pl

2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górze
ul. Sudecka 53a
Tel.75 752 33 35
mail: przerwa7@poczta.onet.pl

3. Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze
ul. Piotra Skargi 19
Tel. 75 75 239 72
mail: trzynastkajg@o2.pl 

4. Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze 
ul. Kamiennogórska 9
Tel.75 75 533 42
mail: jgsp15@wp.pl 

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w formie tradycyjnej bezpośrednio w szkole podstawowej.

Z uwagi na wyjątkowy czas zagrożenia epidemicznego w dalszym ciągu zaleca się aby rodzic lub prawny opiekun
najpierw skontaktował się ze szkołą telefonicznie lub mailowo aby ustalić termin i sposób dostarczenia 
dokumentów rekrutacyjnych.
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Terminy przeprowadzania  uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  bezpośrednio w 
wybranej szkole podstawowej 

Od 1 czerwca 2020 r. godz. 8.00  do 14 sierpnia 2020 r.
 do godz.14.00

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

do 20 sierpnia 2020 r. 

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

21 sierpnia 2020 r. godz.10.00

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 21 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

27 sierpnia 2020 r. godz.10.00


