Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów
na rok szkolny 2016/2017
Kryteria naboru
Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej
szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Kryteria te są zawarte w Uchwale nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza
obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.
Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski
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Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów,
prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski, dla kandydatów spoza obwodu
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20
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podstawowej

20

świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
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orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność lub orzeczenie o
niepełnosprawności
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kandydata w rodzinie wielodzietnej
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Terminy naboru do I klasy szkoły podstawowej
Terminy naboru do I klasy szkoły podstawowej określone są w Zarządzeniu Nr IV/16/16
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2016/2017,
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2016 r.
do 15 kwietnia 2016 r.

od 02 maja 2016 r.
do 06 maja 2016 r.

do 21 kwietnia 2016 r.

do 12 maja 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 kwietnia 2016 r.
do 27 kwietnia 2016 r.

od 27 maja 2016 r.
do 31 maja 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2016 r.

26 sierpnia 2016 r.

2

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.
zm.).

Terminy naboru do I klasy gimnazjum
Terminy naboru do I klasy gimnazjum oraz harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 określi
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat
postępowania rekrutacyjnego
uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub
gimnazjum.

