Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I w Szkole Podstawowej w Boguszynie na
rok szkolny 2019/2020

Opracowano na podstawie aktów prawnych:
1. Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r.,
art. 1 pkt 1, art. 204 ust. 2 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
2. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. art. 131 ust. 4 i 6
(Dz. U. z 2017 poz. 59),
3. Uchwały NR XXVII/167/2017 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dn. 30 marca 2017r.
(Dz. U. z 2017r., poz. 2643),
4. Zarządzenia Nr 10/2019 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 22 stycznia 2019r.,
5. Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami przedszkolnymi
w Boguszynie.
§1

Tok postępowania rekrutacyjnego
Przebieg rekrutacji dzieci do szkoły obejmuje:
1.

Określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziale.

2.

Ogłoszenie harmonogramu rekrutacji dzieci do I klasy.

3.

Wydawanie i przyjmowanie Kart zgłoszeń do I klasy.

4.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

5.

Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziałów w rekrutacji podstawowej do
20 marca 2019r. (wywieszenie listy kandydatów - dzieci do poszczególnych oddziałów).

6.

Przeprowadzenie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do
25 kwietnia 2019r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci
pisemnego oświadczenia do 26 marca 2019r. ( w rekrutacji uzupełniającej do
20 maja 2019r.).

8.

Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziałów 27 marca 2019r. (wywieszenie listy
przyjętych dzieci do poszczególnych oddziałów), a po rekrutacji uzupełniającej dnia
21 maja 2019r.

§2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.

Do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku 7 lat, które odbyły obowiązkowe roczne
przygotowanie do nauki w szkole. Pierwszeństwo wśród dzieci mają te, które już
uczęszczały w zeszłym roku do przedszkola w placówce i mieszkają w obwodzie szkoły.

2.

Dzieci sześcioletnie mogą zostać przyjęte, jeśli jest wolne miejsce i jeśli dziecko posiada
pozytywną opinię Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

3. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają dzieci z obwodu (najważniejsze kryterium
w pierwszym etapie rekrutacji).

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli są wolne miejsca, szkoła może przyjąć
dziecko spoza obwodu (pracujący rodzice, samotnie wychowujący dziecko, starsze dzieci
realizują obowiązek szkolny w placówce, miejsce pracy jednego z rodziców to Gmina Nowe
Miasto nad Wartą, droga kandydata jest krótsza niż droga do szkoły w obwodzie).

5. W przypadku odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego rodzic jest zobowiązany
przedstawić szkole odpowiednie dokumenty: orzeczenie Poradni Pedagogiczno –
Psychologicznej oraz wniosek do dyrektora szkoły o odroczenie.

6.
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w
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(1 luty do 27 marca 2019r.).

7. Rodzice wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły” wraz z załącznikami, składają
u dyrektora lub u sekretarza szkoły (do dnia 4 marca 2019r. do godz. 14.00).

8. Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej:
a)

dzieci siedmioletnie,

b)

dzieci z obwodu,

c)

według ogłoszonych kryteriów (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad
Wartą).

d)

w przypadku wolnych miejsc w dalszej kolejności przyjmowane są dzieci spoza
obwodu.
§3

Zasady ogłaszania rekrutacji

1.

Termin rekrutacji ogłasza Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszynie na podstawie :

a)

pisemnej informacji o ogłoszeniu rekrutacji i terminów z nią związanych, wywieszonej
w oddziale przedszkolnym na drzwiach (zerówka) i w szkole na tablicy ogłoszeń (drzwi
wejściowe do szkoły).

b)

ogłoszenia w sklepach i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach
obwodu szkoły.

2.

Imienne zaproszenia do zapisów wysyłane wg wykazu z USC w Nowym Mieście
n/ Wartą.

3.

Karty zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły

Irena Borusiak

