DYREKTOR Szkoły
zkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Łomnicy OGŁASZA REKRUTACJĘ
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Na rok szkolny 2018/201
/2019

Rekrutacja trwa od 15 lutego do 30 marca 2018 r. ilość
lość wolnych miejsc
w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 letnich, wynosi - 50
Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie
wniosku,, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio
w placówce od dnia 10 lutego 2018 r.
HARMONOGRAM REKRUTACJI
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępo
postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego czynności, o
których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59 ze zm.)

od 15 lutego
do 30 marca 2018 r.

od 03 do 10
kwietnia 2018 r.

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 30 kwietnia
do 14 sierpnia 2018 r.

od 16 do 23 sierpnia
2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

do 19 kwietnia
2018 r.

24 sierpnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 kwietnia
2018 r.

od 27 do 30 sierpnia
2018 r.

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

27 kwietnia 2018 r.

31 sierpnia 2018 r.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat zamieszkałe
na terenie gminy Mysłakowice, które złożyły wniosek do SPzOI
zOI w Łomnicy, następnie
w miarę wolnych miejsc dzieci z terenu gminy Mysłakowice nie przyjęte do innych
przedszkoli, na końcu dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Mysłakowice.

