Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły
Podstawowej w Janikowie

Podstawy prawne:

1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych szkół, placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).
3. Uchwała Nr XXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Janikowo.

4. Uchwała Nr XXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janikowo.
5. Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 stycznia 2019
r w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/20
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Janikowo, a także kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 będzie przeprowadzona do 3 oddziałów
przedszkolnych.
2. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dotyczy dzieci 5 i 6 letnich urodzonych
w latach 2013 i 2014.
3. Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Janikowie
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Janikowo.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
5. Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dostępny jest na stronie
internetowej szkoły www.spjan.ino.pl i w szkolnym sekretariacie.

Rekrutacja do klas I
1. Rekrutacja do klasy pierwszej dotyczy dzieci 7 letnich urodzonych w roku 2012.
2. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor przyjmuje dziecko 6 letnie do
szkoły, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
4. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje
się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Janikowie, mogą być
przyjęci do klasy I na wniosek rodzica kandydata, po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
6. W postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący.
7. Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły (zamieszkałego w obwodzie) i wzór wniosku o
przyjęcie dziecka do klasy I (zamieszkałego poza obwodem szkoły) dostępne są na
stronie internetowej szkoły www.spjan.ino.pl i w szkolnym sekretariacie.

