OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH
NR 1 W MSZANIE DOLNEJ
Rekrutacja na rok szkolny 2016/17 do Szkoły Podstawowej Nr1
im. H .Sienkiewicza i Gimnazjum Miejskiego Nr 1
w Mszanie Dolnej , ul. Sienkiewicza 2
………………………………………………………………………….
Sekretariat szkoły prowadzi zapisy dzieci
od 1 marca do 31 marca 2016 r. w godz. od 8.00 do 15.00,
1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmujemy :
- dzieci 5-letnie - rocznik 2011
- dzieci 6-letnie - rocznik 2010
2. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmujemy :
- dzieci 7-letnie – rocznik 2009
- dzieci 6-letnie – rocznik 2010 , których rodzice złożą wniosek do dyrektora
szkoły o przyjecie do klasy pierwszej .
Warunkiem przyjęcia dziecka jest :
- korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/16
albo - dziecko posiada opinię PPP o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia
nauki
3. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmujemy uczniów z rocznika 2003.
Zapisując dziecko do naszej szkoły należy mieć przy sobie: dowód osobisty
matki dziecka ,akt urodzenia dziecka .
W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci z obwodu szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach
internetowych Urzędu Miasta Mszana Dolna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY,
UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI I POMOCY.
TEL. 18 33 10 101

Zasady przyjęć do klas I w roku szkolnym 2016/2017
Do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:
dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2009) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2010) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli spełniony
jest jeden z poniższych warunków :
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo
- posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej
Uwaga. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyd roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w
szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły
podstawowej.

Kandydaci z obwodu i spoza obwodu danej szkoły
Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa)
lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może
starać się o przyjęcie do innej szkoły. Potwierdzenie przez rodzica chęci uczęszczania przez
dziecko do szkoły, w obwodzie w której zamieszkuje następuje na piśmie u dyrektora tej
szkoły ( druk ZGŁOSZENIE) w terminie do dnia 31 marca 2016r.
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami
określonymi przez Radę Miasta Mszana Dolna w uchwale Nr XVI/142/2016 z dnia 1 lutego
2016r. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów spoza obwodu
upływa z dniem 31 marca 2016r. ( druk WNIOSEK wraz z załącznikami)
Uwaga. Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 realizuje obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej
niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy
I
tej
szkoły
bez
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego.
Wniosek- zgłoszenie o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do
31 marca 2016r.
(druk ZGŁOSZENIE)

Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej, gmina może do 15 czerwca 2016r. wskazać jako miejsce realizacji obowiązku
szkolnego inna szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie mieszkają.
Wyjątek stanowi przypadek, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie w klasie pierwszej
przekracza 11.
Dzieci urodzone w roku 2009 r. oraz dzieci urodzone w I połowie 2008 r.
dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w
klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31
marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I
szkoły podstawowej.
dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają
do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31
marca 2016 r. , mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II
szkoły podstawowej.

------------------------------------------------------------------------------------Kryteria przyjęcia dla uczniów zamieszkałych poza obwodem placówki
wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna.
1.
Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych
poza obwodami szkół, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami po
przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej placówki, przyjmuje się w drodze
postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:
1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

25 pkt.

2a

Kandydat uczęszczał do publicznego przedszkola lub publicznego
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tej samej
placówki oświatowej – w przypadku postępowania
rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Kandyda uczęszczał do publicznej szkoły podstawowej tej samej
placówki oświatowej – w przypadku
postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum

15pkt

2b

15 pkt.

3.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Mszana Dolna

20 pkt.

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia,
dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki
Miejsce pracy przynajmniej jednego rodziców znajduje się na
terenie Miasta Mszana Dolna

20 pkt.

5.

20 pkt.

2.O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, decyduje
łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uczniowie są przyjmowani w kolejności licząc od największej liczby do wyczerpania miejsc.
3. W celu wykazania spełnienia kryterium / j.w tabelka/ rodzice ucznia zobowiązani są
dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz
oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka oraz krewnych dziecka.
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
Powyższe kryteria mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna począwszy od
rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
Sporządzono na podstawie uchwały nr XVI/142/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia
1 lutego 2016 r.

