Zarządzenie Nr 4.2019
Wójta Gminy Poraj
z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do
publicznych szkół podstawowych określa się następujące terminy:
Termin
05.04.2019r.

Rodzaj czynności
Zgłaszanie dziecka do szkoły rejonowej

Kwiecień-maj

Dzień otwartej szkoły

08-30.04.2019r.

Przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej szkoły podstawowej – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły
W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa,
rodzic jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji
przez dziecko obowiązku szkolnego
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

30.04.2019r.

07.05.2019r.
08.05.2019r.

Do
13.05.2019r.
14.05.2019r.

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego poprzez umieszczenie w
wyznaczonym miejscu w siedzibie szkoły – w sekretariacie szkoły listy uczniów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka zakwalifikowanego do
Szkoły Podstawowej
Informacja o wynikach rekrutacji w sekretariacie szkoły – listy przyjętych i
nieprzyjętych uczniów spoza rejonu do szkoły podstawowej

§2
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do
publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Poraj Nr 266(XXXI)17 z dnia 17 marca 2017 r w
sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poraj do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2017, poz. 1759 z dnia 22.03.2017)

1) rodzeństwo uczęszcza do szkoły, za które można uzyskać 10 punktów,
2) osoby upoważnione przez rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem mieszkają w
obwodzie szkoły, za które można uzyskać 6 punktów,
3) miejsce pracy jednego z rodziców wskazuje na zasadność przyjęcia dziecka do szkoły, za które
można uzyskać 3 punkty.
§3
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 są:
1) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły,
2) oświadczenie rodzica/ów o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły osób upoważnionych przez
rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem,
3) oświadczenie rodzica/ów o miejscu pracy.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych.
§5
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
www. ugporaj.pl.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj
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