Zarządzenie nr 1/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 17 stycznia 2022r.
w sprawie wprowadzenia Terminarza rekrutacji oraz Wniosku zapisu dziecka do
oddziałów klas pierwszych SP3 w Kostrzynie nad Odrą
w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie: ustawy z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rozporządzenie ministra
edukacji narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610), zarządzam, co
następuje:

§1
Wprowadza się rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kostrzynie
nad Odrą, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wprowadza się Wniosek o przyjęcie uczniów do oddziałów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3
w Kostrzynie nad Odrą, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.01.2022r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
w Kostrzynie nad Odrą
z dnia 17 stycznia 2022 roku

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Od dnia 17 stycznia 2022 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w szkołach
podstawowych. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, które
odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci 7 – letnie rozpoczynają naukę w klasie pierwszej obowiązkowo,
natomiast o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dziecka 6 – letniego decydują rodzice lub opiekunowie prawni.
Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

Od dnia

Do dnia

Czynności

Do godz.

Podanie
do
publicznej
harmonogramu czynności w
rekrutacyjnym.

17.01.2022 r.

wiadomości
postępowaniu

Rekrutacja
24.01.2022 r.

11.03.2021 r.

00

4.03.2022 r.

15

7.03.2022 r.
11.03.2022 r.

900

18.03.2022 r.

1500

21.03.2022 r.

900

Składanie przez rodziców lub opiekunów
wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
w szkole podstawowej w wersji papierowej do
szkoły pierwszego wyboru.
Prace Komisji Rekrutacyjnej.
Opublikowanie
list
kandydatów
zakwalifikowanych
i
list
kandydatów
niezakwalifikowanych.
UWAGA:
Zakwalifikowanie
nie
jest
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do
szkoły.
Opublikowanie
list
dzieci
przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja – nabór uzupełniający
16.08.2022 r.

25.08.2022 r.

18.08.2022 r.

1500

24.08.2022 r.
25.08.2022 r.

900

26.08.2022 r.

1500

29.08.2022 r.

900

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami i oświadczeniami w wersji
papierowej do szkoły pierwszego wyboru.
Prace Komisji Rekrutacyjnej.
Opublikowanie
list
kandydatów
zakwalifikowanych
i
list
kandydatów
niezakwalifikowanych.
UWAGA:
Zakwalifikowanie
nie
jest
równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do
szkoły.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.

WNIOSEK DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE SZKOŁY

