Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2021/2022
Informacja dla rodziców dzieci dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasta Głowno na rok szkolny 2021/2022.
Szanowni Państwo,
1) Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły nie biorą udziału w rekrutacji,
są przyjmowane z urzędu. Rodzice składają jedynie wniosek o przyjęcie do szkoły tzw. rejonowej
w terminie od dnia 01 lutego do dnia 10 lutego 2021r. Wnioski do pobrania w szkołach.
2) Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły biorą udział w rekrutacji. Rekrutacja
do klasy I miejskich szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się na wolne
miejsca i rozpocznie się od dnia 18 lutego 2021r. Rodzice do 05 marca 2021r. składają
w szkole tzw. pozarejonowej wypełniony wniosek. Wnioski do pobrania w szkołach.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego poniżej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM
JEST GMINA MIASTA GŁOWNO
Termin postępowania
rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Składanie wniosków (dotyczy dzieci zamieszkałych poza
obwodem
szkoły)
do
szkół
podstawowych,
które
dysponują wolnymi miejscami.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
o przyjęcie do szkoły podstawowej.

rozpoczęcie

zakończenie

18.02.2021r.
od godz. 9.00

05.03.2021r.
do godz. 15.00

wniosków

09.03.2021r.
godz. 11.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24.03.2021r.
godz. 11.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości
przyjętych i nieprzyjętych.

listy

kandydatów

31.03.2021r.
do godz. 15.00

07.04.2021r.
godz. 11.00
Termin uzupełniającego
postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

Składanie wniosków (dotyczy dzieci zamieszkałych poza
obwodem
szkoły)
do
szkół
podstawowych,
które
dysponują wolnymi miejscami.
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
o przyjęcie do szkoły podstawowej.

wniosków

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

25.03.2021r.
od godz. 9.00

listy

kandydatów

rozpoczęcie

zakończenie

27.04.2021r.
od godz. 9.00

27.05.2021r.
do godz. 15.00

02.06.2021r.
godz. 11.00
17.06.2021r.
godz. 11.00
18.06.2021r.
od godz. 9.00

24.06.2021r.
do godz. 15.00

do 27.08.2021r.

