Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wisznice odbywa się na podstawie:
•
•
•
•
•

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 35)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
Zarządzenie Nr 232 Wójta Gminy Wisznice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisznice na rok szkolny 2018/2019.

Informacje ogólne
1. Do klas I przyjmowane są:
- dzieci 7 letnie – objęte obowiązkiem szkolnym,
- dzieci 6 letnie – 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
2. Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej
niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy
I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w
harmonogramie poniżej.

Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na
wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
- kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o
przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie złożonego wniosku o
przyjęcie ucznia do szkoły. We wniosku oświadcza się o miejscu zamieszkania
rodziców kandydata i kandydata, pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe).
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie
dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu
- kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w
postępowaniu rekrutacyjnym.
- rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.
Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem
faktycznym.
Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
ze względu na niepełnosprawność.
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.
W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, prosimy rodziców o przekazanie tej
informacji do sekretariatu szkoły.
Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły (www.spwisznice.edu.pl)
i w sekretariacie szkoły.
O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły podstawowej NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

