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Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoty Podstawowej im. Feliksa tr oyki w
Szropach

I. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAI,U PRZEDSZKOLNEGO

W roku szkolnym 201912020 spelnianie rocznego przygotowania przedszkolnego
rozpoczynajq dzieci:

. Urodzone w 2013r.

1. Obowi4zek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna sig z pocz4tkiem
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dziecko konczy 6lat.

2. Do oddzialu przedszkolnego przyjmuje siE zurzEdu dzieci zamieszkale w obwodzie
szkoly na podstawie zgloszenia rodzic6w (zgloszenie dziecka do oddzialu
przedszkolnego).

3. Dzieci zamieszkaNepoza obwodem Szkoly Podstawowej Podstawowej im. Feliksa
tr oyki w Szropach mogQ byc przyjEci do oddzialu przedszkolnego po
przeprowa dzeniu po step owania rekrutacyj ne go j eZe li szkola b gdzie nadal
dysponowala wolnymi miejscami. ( wniosek o przyjgcie do oddzialu
przedszkolnego)

W roku szkolnym 201912020 spetrnianie przygotowania przedszkolnego rozpoczynaj4 dzieci

. Urodzone w 2074 r.,2015 r.

1. Do oddzialu przedszkolnego przyjmuje sig z urzgdu dzieci zamieszkale w obwodzie
szkoly na podstawie zgloszenia rodzic6w (zgloszenie dziecka do oddzialu
przedszkolnego).

2. Dzieci zamieszkale pozaobwodem Szkoly Podstawowej Podstawowej im. Feliksa
tr oyki w Szropach mog4 byt przyjEci do oddzialu przedszkolnego po
przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego jeleli szkola bgdzie nadal
dysponowala wolnymi miejscami. ( wniosek o prryjgcie do oddzialu
przedszkolnego)

II. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W roku szkolnym 201912020 obowi4zek szkolny dziecka rozpoczyna sig :



1. zpoczEtkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dziecko kohczy 7 lat
- urodzone w 2012 r..
na wniosek rodzic6w naukg w szkole podstawowej mohetakherozpoczqd dziecko ,

kt6re w danym roku kalendarzowym koiczy 6lat- urodzone w 2013 r.

korzystalo z wychowania przedszkolnego.
posiada opinig z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowoSci do podjgcia
nauki w klasie pierwszej.

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoty przyjmowani s4 do klasy pierwszej z
urzgdu, na podstawte zgloszenia rodzic6w kandydata. Nie podlegaj4 postgpowaniu
rekrutacyjnemu.

4- Kandydaci zamieszkalipoza obwodem szkoly podlegaj4 postEpowaniu
rekrutacyjnemu . Postgpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata.

III. TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 . Od 25.03.2019 - 12.04.2019 - zglaszame dzieci zamreszkalych w obwodzie szkotry i
skladanie wniosk6w o przyj gcie dziecka spoza obwodu szkoly.

2. Od25.03.2019-12.04.2019 - zlolenie deklaracji o kontynuacjrprzez dziecko
wychowaniaprzedszkolnego w kolejnym roku szkolnym .

3. 19 kwietnia 2019 r. zakohczenie procesu rekrutacji ( listy do wgl4du w sekretariacie
szkoly )
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