Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2016/2017 uczniów rodzonych w roku 2009
Rodzice dzieci siedmioletnich - urodzonych w 2009 roku oraz sześcioletnich urodzonych
w 2010 roku, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2016/2017,
będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.
od dnia

godz.
do dnia
godz.
Etap rekrutacji/czynność rodzica
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
Potwierdzenie kontynuowania przez
do 31 marca
dzieci edukacji w klasie I
w
Składanie wniosków o przyjęcie
01 marca
31 marca
godzinach do dyrektora szkoły- rodzice składają
pracy
podpisany wniosek/zgłoszenie oraz
szkoły
dokumenty/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów
w szkole pierwszego wyboru.
UWAGA! Rodzice dziecka
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, ubiegający się
o miejsce w klasach integracyjnych,
składają kopię orzeczenia w szkole
pierwszego wyboru, jak również
w pozostałych placówkach, w których
wskazano na liście preferencji oddział
integracyjny.
01 kwietnia
12 kwietnia

06 kwietnia
13.00

13 kwietnia

20 kwietnia

od 21 kwietnia

13.00

Weryfikacja wniosków

Opublikowanie listy dzieci
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych. Rodzice
sprawdzają w szkole pierwszego
wyboru, czy dziecko się
zakwalifikowało do przyjęcia.
Potwierdzanie przez rodziców woli
15 kwietnia w
godzinach zapisu do szkoły, do której dziecko
pracy
zostało zakwalifikowane – rodzice
szkoły
składają w szkole pisemne
potwierdzenie woli zapisu.
Opublikowanie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania
listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

6 czerwca

15.00

7 czerwca

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.
Postępowanie uzupełniające
Opublikowanie w BIP Urzędu Gminy
informacji o wolnych miejscach
Złożenie wniosku do dyrektora szkoły 13 czerwca w
godzinach rodzice składają podpisany wniosek
pracy
oraz dokumenty/oświadczenia
szkoły
potwierdzające kryteria w szkole
pierwszego wyboru.
UWAGA! Rodzice dziecka
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, ubiegający się
o przyjęcie na wolne miejsce w klasach
integracyjnych, składają kopię
orzeczenia w szkole pierwszego
wyboru, jak również w pozostałych
placówkach, w których wskazano
na liście preferencji oddział
integracyjny.

od 14 czerwca
16 czerwca

15 czerwca
13.00

17 czerwca

22 czerwca

22 czerwca
29 sierpnia

21 czerwca

13.00

Weryfikacja wniosków
Opublikowanie listy dzieci
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
w postępowaniu uzupełniającym
w
Potwierdzenie przez rodziców woli
godzinach zapisu do szkoły, do której dziecko
pracy
zostało zakwalifikowane – rodzice
szkoły
składają w szkole pisemne
potwierdzenie woli zapisu.
Podanie do publicznej wiadomości listy
dzieci przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.
Uruchomienie procedury odwoławczej
Opublikowanie w BIP Urzędu Gminy
informacji o wolnych miejscach.

