HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY I SP NA ROK SZKOLNY 2019/2020
I.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania
uzupełniającego

1.

Składanie zgłoszeń
(dotyczy dzieci z obwodu)

--------------------

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami
(dotyczy dzieci spoza obwodu)

od 18 lutego 2019 r.
do 1 marca 2019 r.
do godz. 15:00
od 4 marca 2019 r.
do 8 marca 2019 r.
do godz. 15:00

13 - 17 maja 2019

12 marca 2019 r.
do godz. 15:00

27 maja 2019

od 12 marca 2019 r.
do 15 marca 2019 r.
do godz. 15:00

od 28 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.
do godz. 15:00

18 marca 2019 r.
do godz. 15:00

3 czerwca 2019 r.

Lp.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

4.
Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka
do placówki, do której zostało zakwalifikowane
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli
5.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
(dot. kandydatów spoza obwodu)

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

II.
Lp.
1.
2.
3.
4.

KRYTERIA I WYMAGANE DOKUMENTY- DZIECI SPOZA OBWODU
Kryterium

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek
szkolny w szkole.
Oboje rodziców pracują w trybie dziennym.
Wielodzietność rodziny.
(Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)
Kandydat uczęszczał do Przedszkola
w ZPO w Boronowie

5.
Niepełnosprawność kandydata lub jego
rodziców (jednego lub obojga).

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Liczba
pkt.

oświadczenie rodzica

4

oświadczenie rodzica

3
2

oświadczenie rodzica
oświadczenie rodzica

1

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
2046)

1

