HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II
w MOCHACH na rok szkolny 2018/2019
opracowane na podstawie zarządzenia nr 1.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26.01.2018 r.
oraz ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe.
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe
w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
2. Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Lp.
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Czynności rekrutacyjne

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do
klasy
pierwszej
szkoły
podstawowej
wraz od 05 marca 2018r.
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez do 16 marca 2018r.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
do godz. 15.00
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art.
157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

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

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym w
przypadku wolnych
miejsc w szkole
od 20 sierpnia 2018r.
do 24 kwietnia 2018r.
do godz. 15.00

19 marca 2018r.
do godz. 15.00

27 sierpnia 2018r.
do godz. 15.00

20 marca 2018r.
do godz. 13.00

28 sierpnia 2018r.
do godz. 13.00

od 20 marca 2018r.
od godz.13.00
do 23 marca 2018r.
do godz. 15.00

od 28 sierpnia 2018r.
od godz. 13.00
do 30 sierpnia 2018r.
do godz. 15.00

27 marca 2018r.
do godz. 13.00

31 sierpnia 2018r.
do godz. 13.00

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci
zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć podpisane na odwrocie zdjęcie (wymiary 30x42
mm).
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na gazetce szkolnej – parter.
Rodzica kandydata
zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia
w sekretariacie szkoły o woli przyjęcia.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona przez komisję
rekrutacyjną na gazetce szkolnej – parter.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
„Wnioski”, „Dodatkowe Informacje o Uczniu” oraz oświadczenie można pobierać w
sekretariacie szkoły w godzinach 700 – 1500. lub ze strony www.mochy.bior.pl
W razie wątpliwości wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły (nr telefonu
65/5490023) w godzinach 700 – 1500.

