ZAPISY DO KLASY I
na rok szkolny 2019/2020
Informacje ogólne
Do klas I przyjmowane są:
1. dzieci 7 letnie (urodzone w 2010 roku) – objęte obowiązkiem szkolny
2. dzieci 6 letnie (urodzone w 2011 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
a. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologicznopedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.

Zasady przyjęć
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie przyjmowani są z
„urzędu”, na podstawie zgłoszenia rodziców.
Zapisy do klas I dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły będą prowadzone
od 1 lutego 2019r.
Rodzice składają Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w sekretariacie danej szkoły.
– Załącznik nr 1
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAIĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO
GLIWICE, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającym spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do I 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.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów,
nieprzyjętych.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

13.05.2019 –
20.05.2019
do godz. 1500

12.08.2019 –
21.08.2019
do godz. 1500

13.05.2019 –
27.05.2019

12.08.2019 –
22.08.2019

29.05.2019
od godziny
1200
29.05.2019 –
07.06.2019
do godz. 1500

23.08.2019
od godziny
1200
23.08.2019 –
28.08.2019
do godz. 1500

10.06.2019
do godz. 1500

29.08.2019
do godz. 1500

