ZASADY NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych publicznych
reguluje rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza
obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym do I klas biorą udział dzieci 6 i 7-letnie zamieszkałe
w Gminie Wadowice, tj. roczniki 2007 i 2006, oraz dzieci starsze posiadające decyzję
o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego.
Zaleca się, aby zapisu dziecka do szkoły podstawowej dokonać w terminie
do 22 kwietnia 2013 r.
JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ?
Wejść na stronę https://www.wadowice.elemento.pl
Wprowadzić dane dziecka, wskazać maksymalnie 3 placówki w kolejności zgodnej
z preferencjami, z czego jedną musi stanowić szkoła obwodowa, Wydrukowany
i podpisany formularz należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w celu
potwierdzenia danych
Jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu lub potrzebują pomocy przy wypełnieniu
elektronicznego formularza, można skorzystać z pomocy w szkole.
Formularz zgłoszenia można również pobrać w dowolnej szkole, wypełnić go ręcznie
i złożyć – po podpisaniu w szkole pierwszego wyboru (wskazanej jako pierwsza na
liście preferencji.
Dyrektorzy szkół pierwszego wyboru są odpowiedzialni
i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu.
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Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy podejmuje dyrektor szkoły. Więcej
informacji o zasadach rekrutacji można uzyskać we wszystkich szkołach
podstawowych w Wadowicach.
Problemy techniczne można zgłaszać do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Wadowicach, nr kontaktowy: 33/ 823-23-41 lub wypełnić pobraną w placówce kartę
zapisu dziecka i dostarczyć ją do placówki pierwszego wyboru.

