Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Turośń Kościelna
Na rok szkolny 2019/2020
PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)



rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)



uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Turośń Kościelna oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, do postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. (Dz. Woj. Podl. Z 2017 r. poz. 1450)



zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.
INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej.


Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego
obowiązkiem tzn. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.



W roku szkolnym 2019/2020 do klas I przyjmowane są dzieci:
 7 – letnie (rok urodzenia 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 6 – letnie (rok urodzenia 2013 ) – na wniosek rodzica, pod warunkiem, że dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiada
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej.



Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na
niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej)
mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych.



Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej dostępne są w każdej ze szkół oraz na
ich stronach internetowych.
 Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
http://www.zs.turosnkoscielna.pl

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej –
https://sptdolna.wordpress.com
 Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach –
https://sptolcze.wordpress.com

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły


Każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu ma zagwarantowane miejsce w
obwodowej szkole podstawowej.



Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie
do klasy przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, w którym wskazuje się adres
miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, w terminie od 11 lutego 2019 r.
do 20 lutego 2019 r.



Do zgłoszenia dołącza się:
 oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli dziecko takie posiada.

Kandydaci spoza obwodu


Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, mogą być przyjęci na
wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.



Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 prowadzone jest w terminach
określonych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Wójta Gminy Turośń
Kościelna.



Wniosek, o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, składa się do dyrektora szkoły,
podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem
faktycznym. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
określonych w uchwale Rady Gminy Turośń Kościelna.



Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.



W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.



Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Turośń
Kościelna:
1) kandydat realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy
Turośń Kościelna – 5 pkt.
2) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Turośń Kościelna – 5 pkt.

3) na terenie Gminy Turośń Kościelna wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny
spełnia rodzeństwo kandydata – 3 pkt.
4) rodzice/jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje na
terenie Gminy Turośń Kościelna – 2 pkt.
5) na terenie Gminy Turośń Kościelna zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek),
wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.


Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki
postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do przyjęcia.



Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie
woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.



Po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia zakwalifikowanych kandydatów do
placówki Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.



Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ww. kryteriami
placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza
postępowanie uzupełniające.



W przypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do I klasy w wybranej szkole, ma
zapewnione miejsce w szkole obwodowej.

