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Zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2009r. w szkole odbywają się w terminie
od 1 marca do 15 marca 2016r. w godzinach 8.00-15.00.

  

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu na  podstawie zgłoszenia
rodziców ( karta zgłoszenia 
) .

  

2. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być przyjęte,  jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego ( wniosek o przyjęcie
do szkoły 
) .

  

3. Wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spjozefow.hekko
.pl .  Następnie
wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu  szkoły podstawowej.

  

4. Zarówno kartę zgłoszenia jak i wniosek można pobrać i wypełnić  w sekretariacie szkoły.

  

  

  

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

  

• Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1
-  15 marca 2016 r.
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• Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy o  systemie oświaty 16 - 17 marca 2016r.

  

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  18 marca  2016r.

  

• Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia  21
-24 marca 2016r.

  

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych 25 marca 2016r.

  

• Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 
29  - 31 marca 2016 r.

  

• Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu  uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy o  systemie oświaty 01 - 04
kwietnia 2016r.

  

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  05 kwietnia  2016r.

  

• Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia  06
-08 kwietnia 2016r.
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• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych 11 kwietnia 2016r.

  

    
   

  

  

Z A P R A S Z A M Y !!!
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