
Postępowanie rekrutacyjne  na rok szkolny 2017/18
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z
urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Przyjmowanie
zgłoszeń – od 13 do 24 marca 2017 r. 

 Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy
szkoła  dysponuje  wolnymi  miejscami  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych/ kandydata.
Przyjmowanie wniosków – od 13 do 24 marca 2017r

Zgłoszenia lub wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 14:30

 Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w oparciu o następujące kryteria oraz odpowiadającą
im liczbę punktów:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. niepełnosprawność  kandydata,  niepełnosprawność  jednego  lub  obojga

z rodziców bądź rodzeństwa kandydata –  odpowiednio po 2 pkt    
       max 6

2. kontynuacja  kształcenia w placówce oświatowej znajdującej  się w tej
samej  miejscowości

6

3. kandydat,  którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do wybranej
szkoły

4

4. wielodzietność  rodziny  kandydata  (rodzina  wychowująca  troje  lub
więcej dzieci)

2

5. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (opiekuna prawnego) 2
6. objęcie kandydata pieczą zastępczą 2
7. rodzic/-e (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na terenie gminy Gorzyce 2

O przyjęciu decyduje suma punktów licząc od wartości najwyższej do najniższej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

1)      Przyjmowanie zgłoszeń  –   od 13 do 24 marca 2017 r.                                                
2)      Przyjmowanie wniosków –  od 13 do 24 marca 2017 r.                                                
3)      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 27 marca 2017r.            
4)    Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych   –  do 3 kwietnia 2017 r.                                  
5)     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia  - do 6 kwietnia 2017r.                                                                                       
6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 11 kwietnia 2017r.
7) Postępowanie uzupełniające (jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami) – od 12 kwietnia  do 20 sierpnia 2017 r.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:                                                              
1)      wniosek                                                                                                                                   
2)      oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych                                                             

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły


