Rusza nabór do klas I szkół podstawowych w Gminie Kęty
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Kęty na rok szkolny 2019/2020
rozpocznie się 5 marca 2019 r.
Podobnie jak w poprzednich latach, obowiązywał będzie elektroniczny system zgłoszeń
dzieci do wybranej szkoły podstawowej.
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę przyjmuje
się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej oraz w dalszej
kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem
danej szkoły podstawowej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Z OBWODU
Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które będzie uczęszczało do tej
szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW SPOZA OBWODU
Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie kryteriów zawartych
w Uchwale Nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły:
1. Kandydat jest mieszkańcem Gminy Kęty - 20 pkt.;
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i będzie
kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne
lub ubiega się o przyjęcie do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół – 10 pkt.;
3. Kandydat, odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w
zespole łącznie ze szkołą podstawową, do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w
przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły – 5 pkt.
Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:
Ad. 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
Ad. 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół i kontynuacji nauki w roku szkolnym,
którego dotyczy postępowanie lub ubieganiu się rodzeństwa kandydata o przyjęcie do danej
szkoły podstawowej/zespołu szkół.
Ad. 3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata do
przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, w skład którego wchodzi również dana szkoła
podstawowa lub o uczęszczaniu do przedszkola znajdującego się w obwodzie danej szkoły
podstawowej.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas
pierwszych szkół podstawowych Burmistrz Gminy Kęty określił Zarządzeniem Nr 19/2019/B
z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2019/2020:

TERMINY

Lp.

RODZAJ CZYNOŚCI

postępowanie
rekrutacyjne

postępowanie
uzupełniające

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie
do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w systemie elektronicznym

od 5 marca 2019 r.
godz. 12.00
do 4 kwietnia 2019 r.
godz. 22.00

od 14 maja 2019 r.
godz. 12.00
do 24 maja 2019 r.
godz. 22.00

2.

Złożenie w szkole podstawowej pierwszej
preferencji podpisanego wniosku wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie
do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 5 marca 2019 r.
godz. 12.00
do 5 kwietnia 2019 r.
godz. 15.00

od 14 maja 2019 r.
godz. 12.00
do 27 maja 2019 r.
godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 kwietnia 2019 r.
godz. 12.00

31 maja 2019 r.
godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do klasy
pierwszej szkoły podstawowej kandydata
zakwalifikowanego w formie pisemnego
oświadczenia

od 17 kwietnia 2019 r.
godz. 8.00
do 25 kwietnia 2019 r.
godz. 15.00

od 3 czerwca 2019 r.
godz. 8.00
do 7 czerwca 2019 r.
godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 kwietnia 2019 r.
godz. 12.00

11 czerwca 2019 r.
godz. 12.00

