Nabór do szkół podstawowych na terenie Lubonia

INFORMATOR DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo
od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się elektroniczna
rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Miasta Luboń
na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Zgłoszenie wypełnia się, gdy zapisuje się dziecko do szkoły
obwodowej.
Wniosek wypełnia się, gdy zapisuje się dziecko do szkoły spoza
obwodu.
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
7-letnie (rocznik 2010), realizujące obowiązek szkolny,
6-letnie (rocznik 2011), na wniosek rodziców.
2. Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły,
Według obowiązujących przepisów dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki
w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola,
rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku
niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o
możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy wypełnić
zgłoszenie elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły
obwodowej.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą
przyjmowani wszyscy kandydaci zamieszkali w
obwodzie danej szkoły.
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych:
od 21 kwietnia (od godz. 8.00) do 28 kwietnia (do godz. 13.00) 2017 roku –
składanie wniosków/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
- 5 maja (godz. 13.00) 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;
- 5 maja (od godz. 13.00) do 8 maja (do godz. 15.30) 2017 roku – potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci
pisemnego oświadczenia;
- 10 maja (godz. 13.00) 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
- od 1 czerwca (od godz. 8.00) do 8 czerwca (do 15.30) 2017 roku – składanie
wniosków w postępowaniu uzupełniającym
- 13 czerwca (godz. 13.00) 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- 13 czerwca (od godz. 13.00) do 19 czerwca (do godz. 15.30) 2017 roku –
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w
postaci pisemnego oświadczenia
- 21 czerwca (godz. 13.00) 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub
bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.
Jeżeli dana szkoła publiczna będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, to dla
kandydatów spoza obwodu, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
Wówczas będą brane pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta Lubonia:

Kryterium

Liczba
punktów

Dziecko i oboje rodziców/ opiekunów
prawnych kandydata mieszkają na
terenie miasta Luboń i oboje
rodziców/
opiekunów
prawnych
kandydata
rozliczyło
podatek
dochodowy od osób fizycznych za
miniony rok w urzędzie skarbowym

5

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
oświadczenie
rodziców/
opiekunów
prawnych kandydata o zamieszkaniu na
terenie Miasta Lubonia kandydata oraz
jego
obojga
rodziców/prawnych
opiekunów i oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych kandydata lub
rodzica/ opiekuna prawnego samotnie

właściwym dla miasta Luboń –
kryterium stosuje się również do
rodzica/
opiekuna
prawnego
samotnie wychowującego dziecko

wychowującego dziecko o rozliczeniu
podatku
dochodowego
od
osób
fizycznych za miniony rok w urzędzie
skarbowym właściwym dla miasta Luboń
(oświadczenie nr 1)

Rodzeństwo kandydata realizuje
obowiązek
szkolny,
w
szkole
podstawowej, do której jest składane
zgłoszenie

4

oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata, że rodzeństwo
kandydata jest/ są uczniem/ uczniami
szkoły podstawowej, do której jest
składane zgłoszenie
(oświadczenie nr 2)

Kandydat uczęszczał do oddziału
przedszkolnego
w
szkole
podstawowej, do której jest składane
zgłoszenie

3

oświadczenie
rodziców/
opiekunów
prawnych o uczęszczaniu kandydata, do
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, do której jest składane
zgłoszenie
(oświadczenie nr 3)

Kandydat, którego rodzeństwo jest
absolwentem szkoły podstawowej, do
którego wpłynęło zgłoszenie o
przyjęcie do klasy pierwszej w danej
szkole

2

oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata, że rodzeństwo
kandydata
jest/
są
absolwentem/
absolwentami szkoły podstawowej, do
której jest składane zgłoszenie
(oświadczenie nr 4)

Wielodzietność rodziny kandydata

2

oświadczenie
rodziców/
opiekunów
prawnych kandydata o wielodzietności
rodziny kandydata
(oświadczenie nr 5)

W obwodzie szkoły zamieszkują
dziadkowie kandydata wspierający
rodziców w zapewnieniu należytej
opieki

Kandydat
posiada
niepełnosprawność

orzeczoną

2

oświadczenie rodziców i dziadków
kandydata potwierdzające wspieranie w
zapewnieniu należytej opieki
(oświadczenie nr 6)
oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o
niepełnosprawności kandydata

2
(oświadczenie nr 7)

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
2. Wypełnić pola formularza – wniosku lub zgłoszenia,
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do
formularza stosowne dokumenty,
5. Proszę zanieść formularz do szkoły podstawowej,
 Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny
otrzyma nr PIN.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.

