REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w dniu 7 kwietnia 2017 r. wydał zarządzenie
Nr 0050.38.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych rozpocznie się z dniem 18 kwietnia 2017 r.
(załącznik Nr 1 do zarządzenia).
Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do:
• Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
• Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
• Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
• Przedszkola Nr 4, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
• Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino
• Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino
• Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino
• Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino
• Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino
• Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino
• Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino
upływa z dniem 05 maja 2017 r.
Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat urodzone
w latach: 2014, 2013, 2012, 2011. Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
można pobierać i składać w dowolnie wybranym ww. przedszkolu lub w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klas pierwszych ww. szkół podstawowych rozpocznie się od
dnia 18 kwietnia 2017 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 05
maja 2017 r. (załącznik Nr 2 do zarządzenia).
SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Z OBWODU
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę
przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz
w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe
poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało
do tej szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia
rodzica/prawnego opiekuna.
Ważne!

W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają
zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu bez przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego.
Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane będą dzieci siedmioletnie urodzone w
2010 r. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można pobierać i składać w szkole podstawowej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW SPOZA OBWODU
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie
rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.38.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

18 kwietnia –
05 maja 2017 r.

05 – 09 czerwca
2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole 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.
150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

do 12 maja
2017 r.

do 16 czerwca
2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 maja 2017 r.

20 czerwca 2017 r.

22 – 25 maja
2017 r.

21 – 23 czerwca
2017 r.

30 maja 2017 r.

28 czerwca 2017 r.

4.

5.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.38.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 7 kwietnia 2017 r.
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do
klas pierwszych szkół podstawowych

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
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. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

18 kwietnia –
05 maja 2017 r.

05 – 09 czerwca
2017 r.

do 12 maja
2017 r.

do 16 czerwca
2017 r.

19 maja 2017 r.

20 czerwca 2017 r.

22 – 25 maja
2017 r.
30 maja 2017 r.

21 – 23 czerwca
2017 r.
28 czerwca 2017 r.

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
2. Poświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
przy SP 3
3. Zgłoszenie dziecka do kl. I (obwód szkoły)
4. Wniosek o przyjecie dziecka do kl. I (spoza obwodu)
5. Poświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy I SP 3

