Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej
na rok szkolny 2017/2018

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców. Obwodem szkoły dla kandydatów jest jego miejsce zamieszkania podane w zgłoszeniu.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na
podstawie kryteriów i dokumentów potwierdzających te kryteria zawartych w §1 Uchwały nr
XXXI/40/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 marca 2017r.

Kryteria naboru do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym na rok szkolny 2017/2018
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

L.p.

Kryteria naboru

Wartość
punktowa

Dokumenty
potwierdzające

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny
lub roczne przygotowanie przedszkolne w tej samej
szkole/zespole szkół

2 pkt.

Dane potwierdza
dyrektor szkoły na
podstawie
dokumentacji będącej
w posiadaniu danej
jednostki

2.

Kandydat realizował obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej
(dane potwierdza dyrektor przedszkola
znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły
podstawowej)

1 pkt.

Dane potwierdza
dyrektor przedszkola
znajdującego się w
obwodzie wybranej
szkoły podstawowej

3.

Wielodzietność rodziny kandydata :
-3 dzieci 1 pkt.

od 1 do 3 Oświadczenie
pkt
rodzica/opiekuna
prawnego

- 4 dzieci 2 pkt.
-5 i więcej – 3 pkt
4.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w
obwodzie szkoły/zespołu szkół lub opiekunowie
kandydata wskazani przez rodziców, zajmujących
się dzieckiem pod nieobecność rodziców
/prawnych opiekunów, mieszkają w obwodzie
szkoły /zespołu szkół(oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego)

2 pkt.

Oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego

3. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Koluszek nr 64/2017 z dnia 10.04.2017r. składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19 kwietnia
2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 5 czerwca
2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w punkcie 1
oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w
postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 2 maja 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r. oraz w
postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym
w dniu 11 maja 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 19 czerwca 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego
oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12 maja 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.
oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 22 maja 2017 r. oraz w
postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna :
1. art. 204 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe ( Dz. U . z 2017 r. poz. 60)
2. Uchwała nr XXXI/41/ 2017 Rady Miejskiej W Koluszkach z dnia 27 marca 2017 r.
3. Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do szkół podstawowych.

