TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
W przypadku zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej kandydaci
przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego w terminie do 30 marca
2018r.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Kleosin, Ignatki- Osiedle, Śródlesie,
Hryniewicze, Solniczki, Izabelin, Olmonty Stanisławowo.
W przypadku zamieszkania dziecka poza obwodem szkoły podstawowej rekrutacja
kandydatów przebiega zgodnie z harmonogramem:
Termin
Rodzaj czynności
Termin
postępowania
uzupełniającego
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej
wraz
z
dokumentami od 9.04 do 13.04
od 14.05 do 18.05
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata w godzinach pracy w godzinach pracy
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
szkoły
szkoły
postępowaniu rekrutacyjnym
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, w tym
dokonanie
przez przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy

do 18.04
w godzinach pracy
szkoły

do 21.05
w godzinach pracy
szkoły

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

24.04
do godz. 15.00

24.05
do godz. 15.00

od 25.04 do 27.04
w godzinach pracy
szkoły

od 25.05 do 28.05
w godzinach pracy
szkoły

30.04
do godz. 15.00

30.05
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

woli

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

W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole
Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów
określonych poniżej:
Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole,
1.
20
w której ubiega się o przyjęcie
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w
2
10
szkole -oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3.

4.

Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Juchnowiec
Kościelny – oświadczenie
W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali
taką samą liczbę punktów od liczby miejsc, komisja
rekrutacyjna dokonuje kalifikacji kandydatów biorąc pod
uwagę najstarszych kandydatów
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1

