Załącznik nr 1
TERMINY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2020
DATA POCZĄTKOWA

DATA KOŃCOWA

INFORMACJE O ETAPIE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY
ZGŁOSZENIE
22.03.2021

09.04.2021

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu szkoły obwodowej szkoły podstawowej w systemie naboru
elektronicznego oraz dostarczenie do szkoły wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia.

05.04.2021

15.04.2021

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej.
PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH

16.04.2021

16.04.2021

Podanie

do

publicznej

wiadomości

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych
19.04.2021

19.04.2021

godzina 15.00

godzina 15.00

PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
POTWIERDZANIE WOLI

19.04.2021

30.04.2021

Potwierdzenie przez rodziców kandydata spoza obwodu woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy
złożyć w formie pisemnego oświadczenia. Nie dotyczy uczniów z obwodu szkoły.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE – DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKUJĄCYCH W OBWODZIE I POZA OBWODEM SZKOŁY
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: REJESTRACJA KANDYDATÓW
Złożenie wniosku o przyjęcie do poza obwodowej szkoły podstawowej podczas rekrutacji elektronicznej.
10.05.2021

19.05.2021

Wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do szkoły poza obwodowej wniosku wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym/zgłoszenie kandydata do przynależnej mu szkoły
obwodowej w terminie uzupełniającym (osoby, które nie zrobiły tego w pierwszym terminie)

Załącznik nr 1
DATA POCZĄTKOWA

DATA KOŃCOWA

INFORMACJE O ETAPIE
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: WERYFIKACJA WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ

22.05.2021

27.05.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH

28.05.2021

28.05.2021

Podanie

do

publicznej

wiadomości

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: POTWIERDZANIE WOLI
31.05.2021

11.06.2021

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w szkole
w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły)

28.06.2021

28.06.2021

godzina 15.00

godzina 15.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA: PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

