
Uwaga !!! 

W dniu 1 marca 2018r. rozpocz ęła się rekrutacja do  

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ksi ęcia Józefa Poniatowskiego  

w Krakowie  

na rok szkolny 2018/2019  

 

W bieżącym roku szkolnym rekrutujemy do klas I, IV oraz VI I.  

Rekrutacja do klas I Odbywa si ę elektronicznie w module Elemento na stronie: 
https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action  

Poni żej ważne terminy: 

Data  Zdarzenie  

01.03.2018 –  

28.03.2018 godz.15.00 

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), 
przyjmowanie wniosków w pokoju 110  
Poniedziałek:  9.00 - 14.30 
Wtorek:         10.00 - 14.00 
Środa:           10.00 - 14.00 
Czwartek:     10.00 - 16.00 
Piątek:            8.00 - 13.00 

15.03.2018 (czwartek) 
godz. 16.00-17.00 
lub 
19.03.2018 (poniedziałek) 
godz. 16.00-17.00 

Próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. Testy 
odbywają się na terenie szkoły, w sali gimnastycznej.  

Obowiązuje wygodny strój sportowy oraz obuwie zamienne. 

21.03.2018 godz.13.00 Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej  

1.03.2018 do 05.04.2018  

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji 
rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz kryteriów branych pod 
uwagę podczas rekrutacji 

26.04.2018 godz. 09.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie lista zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych obok sekretariatu) 

27.04.2018 - 15.05.2018 
godz. 15.00 

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - 
składanie pisemnych oświadczeń w godzinach pracy sekretariatu 

16.05.2018 godz. 12:00 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz 
liczby wolnych miejsc 

Rekrutacja uzupełniaj ąca 

17.05.2018 - 24.05.2018 Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w szkołach w 
godzinach pracy sekretariatu (jedynie w formie papierowej) 

17.05.2018 (czwartek) 
godz. 16.00-17.00 
lub 
21.05.2018 (poniedziałek) 
godz. 16.00-17.00 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów 
sportowych. Testy odbywają się na terenie szkoły, w sali 
gimnastycznej.  

Obowiązuje wygodny strój sportowy oraz obuwie zamienne. 

23.05.2018 godz. 12.00 Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej w rekrutacji 



uzupełniającej 

17.05.2018 - 25.05.2018 
Weryfikacja wniosków przez szkoły w rekrutacji uzupełniającej - 
przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach 

11.06.2018 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (wywieszenie list 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych obok sekretariatu) 

12.06.2018 - 15.06.2018 Potwierdzanie woli przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej poprzez  
składanie pisemnych oświadczeń w godzinach pracy sekretariatu 

18.06.2018 godz. 9:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej 
oraz liczby wolnych miejsc 

 Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych szkół podstawowych 
na terenie Miasta Krakowa dostępne są pod linkami: 

- strona Wydziału Edukacji Miasta Krakowa  
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych
.html 
- strona gdzie można zarejestrować wniosek elektronicznie  
https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action 
- zasady naboru https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action 
- kryteria naboru https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action 
 

Serdecznie zapraszamy do zapisu Państwa Dziecka do naszej Szkoły, można to zrobić na kilka 
sposobów: 

1. wejść na stronę internetową www.krakow.elemento.pl, wypełnić elektroniczny formularz, 
wydrukować, podpisać i przynieść do szkoły w celu potwierdzenia przez pracownika szkoły 
podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji); 

2. przyjść do szkoły i wypełnić formularz na miejscu (pracownik szkoły wprowadzi podanie do 
systemu). 

  

Rekrutacja do klas IV oraz VII  

Rekrutacja odbywa się w okresie 1.03.2018 do 28.03.2018r. w godzinach pracy sekretariatu, 
codziennie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz w czwartki do godz. 16.00 w pokoju 110, I piętro 
(gabinet pedagoga). W celu zapisania dziecka należy przyjść i wypełnić wniosek do zapisu 
(należy mieć ze sobą numer pesel dziecka).  

W celu rekrutacji do klasy sportowej dziecko musi przejść próby sprawności sportowej, które 
odbywają się w dniach: 

15.03.2018 (czwartek) godz. 16.00-17.00  
19.03.2018 (poniedziałek) godz. 16.00-17.00 
W obu przypadkach próby odbywają się na sali gimnastycznej na terenie szkoły.  
Obowiązuje wygodny strój sportowy oraz obuwie zamienne. 
 
Serdecznie Pa ństwa zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 19 w Krako wie !!!  
 


