Zasady przyjęć do klasy I Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa
z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Grzegorzowicach
na rok szkolny 2018/2019
Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od 01.03. do 04.04.2018 r.
I.

Podstawa prawna
Zasady przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Rudnik, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2) ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)
3) zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr RZW. 205.2018 z dnia 05 lutego 2018 r.

II.

Informacje ogólne
Do klasy I przyjmowane są:
- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z
wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.

III.

Zasady przyjęcia do klasy I
Kandydaci do Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa z dotychczasowymi klasami
Gimnazjum w Grzegorzowicach przyjmowani są na podstawie:
1) Zgłoszenia – jeżeli dziecko mieszka w obwodzie szkoły; przyjmowane jest z urzędu. Dostarczenie
zgłoszenia do szkoły jest równoważne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.
2) Wniosku – jeżeli dziecko nie mieszka w obwodzie szkoły. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z zasadami rekrutacji.
Terminy
1) Powiadomienia rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do klasy I. Powiadomienia umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły oraz wywieszone
jest ogłoszenie w gablocie szkoły i przedszkolu
Marzec 2018
2) Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków - 01.03.2018 r. do 04.04.2018 r.
3) Postępowanie rekrutacyjne (prace Komisji Rekrutacyjnej) – 18.04.2018 r.
Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej
1) Pobranie formularza zgłoszenia lub wniosku z sekretariatu szkoły lub strony internetowej
2) Wypełnienie, podpisanie i złożenie formularza zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły.
- Formularz zgłoszenia do pobrania
- Formularz wniosku do pobrania.

