SP5
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/20
Liczba wolnych miejsc: 50
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie informuje,
że nabór do klas pierwszych rozpocznie się
dnia 1 marca 2019r. /piątek/
Termin składania dokumentów:
 do klas I do 15 marca 2019r.
Zapisy odbywać się będą codziennie w sekretariacie szkoły od
godz. 8.00 do 15.00
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są
z urzędu.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
wypełniają dokument pn. „Zgłoszenie dziecka”.
-------------------------------------------------------------------------------Do szkoły przyjmuje się także kandydatów spoza obwodu,
zamieszkałych na terenie gminy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. Rodzice tych kandydatów wypełniają dokument
pn. „Wniosek o przyjęcie dziecka”.
W przypadku, gdy liczba tych kandydatów będzie większa niż liczba miejsc
szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę
następujące kryteria określone przez organ prowadzący:
- rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, do której
prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 4 pkt;
- szkoła jest położona najbliżej miejsca zamieszkania kandydata- 3 pkt;
- w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej
jednego z rodziców- 2 pkt.

Harmonogram rekrutacji do klas I
Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5:
ul. Malinowskiego, Brzozowa, Chocimska, Dębowa, Energetyków, Fabryczna,
Stamma, Gdyńska, Gnieźnieńska, Konopackiej, Rogowskiego, Ciszewskiego,
Kusocińskiego, Sidły, Jarzębinowa, Jaśminowa, Skolimowskiej, Górskiego,
Kołobrzeska, Koszalińska, Kórnicka, Królowej Jadwigi, Berki, Olimpijska,
Polna, Połczyńska Boczna, Poznańska, Przemysłowa, Słowińska, Sportowa,
Walasiewiczówny, Szosa Połczyńska 22b-69, Szpitalna, Św. Brata Alberta,
Św. Jadwigi Śląskiej, T, Ślusarskiego, W. Obryckiego, Wileńska, Witkacego,
Komara, Wodna, Wrocławska

Lp.
1.

2.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019 r.
do 15 marca 2019 r.
do godz. 15.00

od 13 maja 2019 r.
do 17 maja 2019 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

od 18 marca 2019 r.
do 19 marca 2019 r
do godz. 15.00

od 20 maja 2019 r.
do 21 maja 2019 r.
do godz. 15.00

20 marca 2019 r.
do godz. 15.00

22 maja 2019 r.
do godz. 15.00

od 21 marca 2019 r.
do 27 marca 2019 r.
do godz. 15.00

od 23 maja 2019 r.
do 24 maja 2019 r.
do godz. 15.00

28 marca 2019 r.
do godz. 15.00

27 maja 2019 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
4. Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
5. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
3.

