Harmonogram czynności rekrutacyjnych do klas I na rok szkolny 2018/2019
Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do
szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2018 r. spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje
wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2011), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2018 r. zostać uczniami szkoły
podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.
1.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu, dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się na podstawie
złożonych wniosków. (Załącznik r 1.).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (Załącznik nr
2).
3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, określa Uchwała Nr
XL/247/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za
kryteria
oraz
dokumentów
niezbędnych
do
potwierdzenia
tych
kryteriów,
obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Radziechowy-Wieprz, zamieszkałych poza obwodami szkół.
4. TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaje czynności

Rekrutacja
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od dnia

do dnia

12 marca 2018r.

23 marca 2018r.

26 marca 2018r.

30 marca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

4 kwietnia 2018r.

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

12 kwietnia 2018r.

11 kwietnia 2018r.
16 kwietnia 2018r.

Rekrutacja- nabór uzupełniający (na wolne miejsca)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

1 sierpnia 2018r.
4 czerwca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 sierpnia 2018r.

10 sierpnia 2018r.

13 sierpnia 2018r.

16 sierpnia 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci
pisemnego oświadczenia

16 sierpnia 2018r.

21 sierpnia 2018r.

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

22 sierpnia 2018r.

5.

6.

Wnioski (Załącznik nr 1 i nr 2) można odebrać codziennie w sekretariacie szkoły od 7.03.2018 r.,
w godzinach 7:00 – 15:00, pobrać ze strony www.spwieprz.superszkolna pl. lub w przedszkolu
w Wieprzu.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r w godzinach 7:00-15:00.

Jeśli macie Państwo dziecko, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, jest urodzone w 2012 r.
i zastanawiacie się czy posłać je do klasy I czy zostawić dalej w przedszkolu, zapraszam do szkoły. Postaramy się
pomóc Państwu w podjęciu decyzji.

Dyrektor szkoły
mgr Grzegorz Ciurla

