Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2020/2021
Informujemy, że rozpoczyna się okres rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny
2020/2021:
 w dniach od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. do klasy pierwszej przyjmowane
będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły
obwodowej ;
 nabór na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu –rekrutacja otwarta do klasy pierwszej

odbędzie się w dniach 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. na wniosek rodziców.
Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej
na rok szkolny 2020/2021

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły
podstawowej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawoweji
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

16 marca2020 r.
od godz. 8.00
do
31 marca2020 r.
do godz. 15.00

13 maja 2020 r.
od godz. 8.00
do
22 maja 2020 r.
do godz. 15.00

1 kwietnia 2020 r.
do
15 kwietnia 2020 r.

25 maja 2020 r.
do 29 maja 2020 r.

21 kwietnia 2020 r.
godz. 13.00

2 czerwca 2020 r.
godz. 13.00

21 kwietnia 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego od godz. 13.00
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego do
oświadczenia
24 kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję
28 kwietnia2020 r.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
godz. 13.00
i kandydatów nieprzyjętych

2 czerwca 2020 r.
godz. 13.00
do 5 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
9 czerwca 2020 r.
godz. 15.00

