Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na
podstawie zgłoszenia rodziców. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły można zgłaszać
od 26 lutego do 23 marca 2018 r.
W dalszej kolejności na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być zgłaszane
dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. z 2017r., poz.
59 z późn. zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ
POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO
I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY NEKLA
Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o
przyjęcie do I klasy szkoły
podstawowej wraz z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do I klasy szkoły
podstawowej i
dokumentów
potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych
/zakwalifikowanie do klasy
I szkoły podstawowej nie
jest równoznaczne z jego
przyjęciem /.
Potwierdzenie przez
rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
26.02.2018 r. - 23.03.2018 r.

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
16.04.2018 r. - 25.04.2018 r.

26.03.2018 r.

26.04.2018 r.

27.03.2018 r.

27.04.2018 r.

27.03.2018 r. – 13.04.2018 r..

27.04.2018 r. – 11.05.2018 r.

pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2018 r.

14.05.2018 r.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY
NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAKŻE LICZBY PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów brane pod uwagę podczas rekrutacji do klasy I
szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły:
1) kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola na terenie Gminy
Nekla – 10 pkt;
2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 8 pkt;
3) niepełnosprawność kandydata – 7 pkt;
4) rodzice lub jeden z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) pracuje w miejscowości
należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 6 pkt;
5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt;
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Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/ w kryteriów:
1) w zakresie w/w pkt 1 – potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola
o uczęszczaniu kandydata do przedszkola znajdującego się w obwodzie tej szkoły,
2) w zakresie w/w pkt 2 – potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły
podstawowej o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku
szkolnym w tej szkole,
3) w zakresie w/w pkt 3 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważonego rozwoju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
4) w zakresie w/w pkt 4 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu
pracy rodziców (opiekunów prawnych),
5) w zakresie w/w pkt 5 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu
zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki.
Uchwała Nr XXIV/162/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 13 lutego 2017 r.
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