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Terminu p rzeprow adzenia postępowania rekrutacyj nego w Szkole Podstawowej
w Porajowieo na rok szkolny 202112022 do klasy I szkoĘ podstawowej

zarządzam co następuj e :

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2020 r. poz. 910 ze zm) oraz Statutu Szkoły.

§1
Ustalam następuj ące terminy rekrutacj i:

L3. Terminy w postępowaniu
rekrutacyinym Rodzaj czynności

1 do 25.03.202Ir.

Złożęnię wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej
v{raz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przęz kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyinym

2. 0I.04.202Ir.

Weryfikacj aprzez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do kasy I
publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzaj ących
spełnienie przez kandydata warunków lub krYeriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącęgo komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w
aft.150 ust.7 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

a 07.04.20żlt.

Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
UWAGA: Zakwaliftkowanie nie jest równoznaczne zprzyjęciem do
szkoły.

4. 08.04 -20.04.20żIr.
Potwierdzenie przezrodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

5. 26.04.2021r.
Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów przyi ętych i kandydatów nieprzyi ętych

§2
Rekrutacji do klasy pierwszej dokonuje się w oparciu o Kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu
szkoĘ) lub Wniosek o przyjęcie (dzieci spoza obwodu szkoły) złożone w sekretariacie
szkoły.

§3
Do klasy pierwszej Publicznej Szko§ Podstawowej w Porajowie przyjmuje się:

a)
b)

zurzędu- dzięci zamięszkńe w obwodzie szkoĘ;
na wniosek rodziców - dzieci spoza obwodu, zgodnie z wytycznymi ustalonymi
przęz organ prowadzący szkołę, w przypadk.r, gg
miejscami. §
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