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W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela , kandydaci do klas
pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach ogólnodostępnych.

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych
szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 f

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem:
Termin: od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkołypodstawowej z określonym
obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na
podstawie karty zgłoszenia.

Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie
szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych
powyżej.

Rekrutacja dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły :

Termin: od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019r.

Zasady: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego reguluje:

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Pogorzeli z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Pogorzela reguluje:

Uchwała Nr XXVII /163/2017 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 m..arca 2017r. w sprawie
określenia kryteriów naboru na'drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy
pierwszej publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
wybranej szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela, przyznania


