Wągrowiec, 30.01.201 8 r.

Terminy przeprow adzania po stępowani a rekrutacyj ne go i p o stęp owani a
uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do I klasy:
SzkoĘ
SzkoĘ
SzkoĘ
SzkoĘ

Podstawowej
Podstawowej
Podstawowej
Podstawowej

nr
nr
nr
nr

1w Wągrowcu

2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu
3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu

Term iny przeprow adzania

po

stępowani a rekrutacyj ne go i

po

stęp owani a

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do:
Przedszkola nr
Przedszkola nr
Przedszkola nr
Przedszkola nr
Przedszkolanr

Jana Brzechwy w Wągrowcu
2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu
3 w Wągrowcu
6 im. Czerwonego Kapturka
1 im.

7 ,rPod

Grzybkiem"

na rok szkolny 201812019
Napodstawie arl. 154 ust. 1 i ust. 3 ustawy zdnta 14 grudnia ż016t. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z2017 r.,poz.59 zpóżn. zm.) podaję ponizej terminy przeprowadzaniapostępowania
rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych i do publicznych przedszkoli oraz kryteria brane
w tym zakresie pod uwagę, z ich wagą punktową

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli prowadzony ch przez Gminę miej ską Wą growiec

Czynność

L.p.

o przyjęcie do
przedszkola vnraz z dokumentami

Postępowanie

Postępowanie

rekrutacyjne

uzupełniające

01-30.03.2018 r.

09-11.05.2018 r.

Złożenie wniosku

potwierdzającymi spełnianie przęz

lub kryteriów
w postępowaniu

kandydata warunków
branych pod uwagę
rekrutacyjnym

2.

Weryfikacj

a przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola, w

tym dokonanie przez przewodniczącego

03-06.04.2018 r.

18.05.2018 r.

ż0.04.2018 r.

04.06.2018 r.

23-27.04.2018 r.

05.06.2018 r.

08.05.2018 r.

1ż.06.2018 r.

komisji rekrutacyjnej czynności,o
ktorych mowa w art. 150 ust, 7 ustawy
Prawa oświatowego(Dz. U. z20I7 r. poz.
59)

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatow

niezakwalifikowanych
4"

Potwięrdzenie przez rcdzica kandydata

woli przyjęcia w postaci

pisemnego

oświadczęnia
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyj ętych i kandydatów nieprzyjętych

Kryteria rekrutacji ustalone Uchwałą Nr XXXil1l222l2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 czerwca 2017 roku, stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Lp.
1

2.
_J^

4.

Kryteria dodatkowe

w obwodzie szkoĘ, w której
przedszkole
zlokalizowane iest
Oboje rodziców kandydata pracują zawodową lub prowadzą
działalnośćgospodarczą
Rodzeństwo kandydat a Llczęszcza do tego same go przedszkola
Kandydat zamieszkuje

Jeden z rodziców kandydata pracuje zawodowo lub prowadzi
działalnośćgospodarczą

Liczba punktów
5
3

2
1

Harmonogram rekrutacji do I klas szkół podstawowych
na rok szkolny 201812019
Harmonogram crynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do szkót podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec

Czynność

L.p,

1

ż.

Złożeniewniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w oosteoowaniu rekrutacyi nvm
przez komisję
Weryfikacj a
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola, w tym dokonanię przęz

Postępowanie

Postępowanie

rekrutacyjne

uzupełntające

r"

23-ż].04.2018 r.

05-06.04.2018 r.

07-08.05.2018 r.

09"04.2018 r.

l 1.05.2018 r.

10-1 1.04.2018 r.

14-15.06.2018 r.

16.04.2018 r.

18.05,2018 r.

19-28.03.2018

przewodniczącęgo

komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa W art. 150 ust. 7 ustawy Prawa
oświatowego (Dz. U. z ż0I7 r, poz.
59)

a

J^

Podanie do publicznej wiadomości
ptzez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatow niezakwalifi kowanych

4.

Potwierdzenie przez

kandydata woli przyjęcia w

rcdzica
postaci

pisemnego oświadczenia
5.

Podanie do publicznej wiadomości
ptzez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
nieorzvietvch

i

kandydatów

Kryteria rekrutacji ustalone Uchwałą Nr XXX[It221t2Ot7 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 czerwca2017 rokuo stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina miejska Wągrowiec
Lp.
1

ż.
J.

4.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Do szkoły uczęszczarodzeństwo kandydata

4

rundńut uczęszczał do miej scowe go przedszko la
Mt.js* pracy jednego z rodziców(opiekunów

J

prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły
Kandydat z mre] scazamięszkania mabliżej do szkoły,

niż do szkoły obwodowej

2

1

