Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Dobryninie
39 – 322 Rzemień, Dobrynin 217
Gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie
tel. 017 7748216, fax 017 7748216
mail: dobryninsp@onet.pl www.spdobrynin.pl

Załącznik 4 do regulaminu rekrutacji
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Kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych
placówek oświatowych określone zostały na poziomie ustawowym: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
W pierwszej kolejności do klasy pierwszej będą przyjmowane dzieci mieszkańców z obwodu
szkoły a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc spoza obwodu szkoły,
jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, przeprowadzone zostanie postępowanie
rekrutacyjne, według określonych kryteriów
1. Na pozostałe miejsca, dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi
przez organ prowadzący szkołę – kryteria te podano w tabeli poniżej.
2. Jeśli po przyjęciu dzieci z obwodu szkoły pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła
przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
3. Poniżej w tabeli określono wszystkie kryteria oraz konieczne dokumenty niezbędne do
potwierdzenia ich spełniania. Dokumenty, o których mowa powinny być złożone wraz
z wnioskiem do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły.

IINNFFOORRM
MAACCJJAA OO KKRRYYTTEERRIIAACCHH RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNYYCCHH DDOO KKLLAASSYY PPIIEERRW
WSSZZEEJJ SSPPOOZZAA OOBBW
WOODDUU
SSZZKKOOŁŁYY OORRAAZZ OO SSPPOOSSOOBBIIEE IICCHH DDOOKKUUM
E
N
T
O
W
A
N
I
A
MENTOWANIA
NNAA RROOKK SSZZKKOOLLNNYY 22001177 // 22001188
W
W SSZZKKOOLLEE PPOODDSSTTAAW
WOOW
WEEJJ IIM
M.. JJAANNAA PPAAW
WŁŁAA III W
W DDOOBBRRYYNNIINNIIEE
Kryteria ustanowione przez organ prowadzący dla kandydatów spoza obwodu szkoły
Ważność/waga
kryterium w
punktach

Podstawa prawna: art. 133 ust 2 oraz 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Dz. U. z 2017 r. poz. 59

Kryterium

Dokumentacja potwierdzająca

15 pkt.

Kontynuacja nauki w danej szkole po odbyciu rocznego
przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

8 pkt.

W szkole kształci się rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

4 pkt.

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów

2 pkt.

Miejsce pracy rodziców – opiekunów prawnych znajduje się w
obwodzie szkoły

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów
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Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących
terminach:
1.

Od 15 do 31 marca 2017 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

Od 1 do 7 kwietnia 2017 roku do godziny 1500 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjna
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie do
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klasy
pierwszej.

3.

Do 14 kwietnia 2017 roku do godziny 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.

Od 18 do 21 kwietnia 2017 roku do godziny 1500 – potwierdzenie przez rodziców / prawnych
opiekunów kandydata, woli przyjęcia do klasy pierwszej w formie pisemnego oświadczenia.

5.

Do 25 kwietnia 2017 roku do godziny 1500 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do klasy pierwszej.
Terminy postępowania dodatkowego / uzupełniającego:

1.

Od 30 kwietnia do 15 maja 2017 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6.

Od 16 do 18 maja 2017 roku do godziny 1500 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

7.

Do 2 czerwca 2017 roku do godziny 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8.

Od 5 do 7 czerwca 2017 roku do godziny 1500 – potwierdzenie przez rodziców / prawnych
opiekunów kandydata, woli przyjęcia do klasy pierwszej w formie pisemnego oświadczenia.

9.

Do 8 czerwca 2017 roku do godziny 1500 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do klasy pierwszej.

Zatwierdził dyrektor szkoły w dniu: 20 marca 2017 roku. ……………………………………………

