Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Parkowie
na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie: art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2 oraz
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.
1515 z późn.zm. ) uchwały nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia
2016 r. oraz Zarządzenia nr OR.0050.1.34.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 lutego 2016 r.
1.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód , dzieci
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców
dzieci (wzór).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Rogoźno wraz z odpowiadającą
im liczbą punktów:
Lp.

Nazwa kryterium

Uczeń kontynuuje naukę po
ukończeniu oddziału
1
przedszkolnego przy danej
szkole podstawowej
Rodzeństwo ucznia uczęszcza
do danej szkoły podstawowej,
2 oddziału przedszkolnego przy
szkole podstawowej lub zespołu
szkół

Liczba
punktów
10

Oświadczenie o uczęszczaniu do
oddziału przedszkolnego przy danej
szkole podstawowej

10

Oświadczenie - rodzeństwo ucznia
uczęszcza do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, szkoły
podstawowej, gimnazjum
Oświadczenie o zamieszkaniu ucznia w

Uczeń zamieszkały w obwodzie
3 sąsiadującym bezpośrednio z
obwodem danej placówki.

10

Miejsce pracy jednego z
rodziców w obwodzie szkoły

5

5 Samotne wychowywanie ucznia

10

4

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów:

obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z
obwodem danej placówki.
Oświadczenie o zamieszkaniu ucznia w
odległości do 3 km od szkoły
Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego dla Gminy Rogoźno:

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie wniosku do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Składanie wniosku do klasy
sportowej do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków i kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej, po badaniu lekarskim
kandydatów do klasy sportowej
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik prób sprawności
fizycznej
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Termin

od 1 marca 2016 r.
do 31 marca 2016 r.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
od 1 czerwca 2016 r.
do 14 czerwca 2016 r.

do 31 marca 2016 r.

od 16 maja 2016 r
do 20 maja 2016 r.

do 13 kwietnia 2016 r.

do 1 czerwca 2016 r.

do 14 kwietnia 2016 r.

do 6 czerwca 2016 r.

do 20 kwietnia 2016 r.

do 8 czerwca 2016 r.

do 21 kwietnia 2016 r.

10 czerwca 2016 r.

do 17 czerwca 2016 r.
do 25 kwietnia 2016 r.
do 26 kwietnia 2016 r.
do 21 czerwca 2016 r.

