HARMONOGRAM REKRUTACJI DO
ODDZIAŁÓW ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ
KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

Lp.

1.

Termin

12-31.03.2014 r.

Rodzaj czynności

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ROCZNEGO
PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
( dzieci urodzone od 01.07.2008 r. do końca 2008 r.)
Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału
rocznego
przygotowania
przedszkolnego
( nie obowiązuje rejonizacja).
NABÓR DO KLAS I
( dzieci z rocznika 2007 oraz rocznika 2008 urodzone
od 01.01.2008 r. do 30 . 06.2008 r. – obligatoryjnie.
Na wniosek rodziców także dzieci urodzone w drugim
półroczu 2008 r.)
SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW
Rodzice dzieci zamieszkałych
zgłoszenia dziecka do szkoły.

w

obwodzie

składają

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem składają
wnioski . (Kandydaci podlegają rekrutacji)
Druk wniosku lub zgłoszenia do pobrania w sekretariacie
szkoły, na stronie internetowej
www.sp1katy.pl
lub w siedzibach przedszkoli na terenie Kątów Wrocławskich.
Składanie zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami
wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 59.
2.

15.04.2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3.

do 22.04.2014 r.

Pisemne potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna
kandydata woli przyjęcia do danej placówki.
Potwierdzenie składane wyłącznie w sekretariacie szkoły przy
ul.1 Maja 59.

4.

5.05.2014 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.

5-12.05.2014 r.

Składanie
wniosku
do
Komisji
Rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
przez Komisję Rekrutacyjną.

6.

5 dni od dnia złożenia
wniosku przez
rodzica/prawnego
opiekuna o uzasadnienie
odmowy przyjęcia.

Przygotowanie i wydanie przez Komisję Rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.

7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

Złożenie
do
Dyrektora
szkoły
odwołania
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

8.

7 dni od dnia otrzymania
odwołania rodzica
/prawnego opiekuna od
uzasadnienia odmowy
przyjęcia przez Komisję
Rekrutacyjną.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

9.

do 20.06.2014 r.

Przesłanie przez Dyrektora szkoły do Organu
Prowadzącego listy dzieci nieprzyjętych do placówki.

