Zał. Nr 2
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SANOKU
Na podstawie Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów, do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na
rok szkolny 2019/2020
Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 6

I.

1) Do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie
zgłoszenia rodziców

Lp.

Termin realizacji
Rodzaj czynności
Termin postępowania rekrutacyjnego

1.

Zgłoszenie dziecka do szkoły
obwodowej przez rodziców zgodnie z
art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

II.

25.02 – 08.03.2019

Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

1) Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 6, mogą być
przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła Podstawowa Nr 6 nadal dysponuje wolnymi
miejscami
Lp.
Rodzaj czynności

1.

2.

Ustalenie liczby wolnych miejsc w
poszczególnych szkołach podstawowych
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydatów kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

11.03.2019r.

06.05.2019r.

12.03 – 25.03.2019

07.05 – 14.08.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

29.03.2019
do godziny 15.00

21.08.2019
do godziny 15.00

01.04 – 05.04.2019
do godz. 15.00

22.08 – 27.08.2019
do godziny 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

08.04.2019
do godz. 15.00

28.08.2019
do godziny 15.00

Procedura odwoławcza ( na podst. art.
158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. – Prawo oświatowe )

od 09.04. 2019

od 29.08.2019

6.

