REKRUTACJA 2020/2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim informuje
o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 13 na rok
szkolny 2020/2021:

- z obwodu szkoły – do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się
z urzędu (ale po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego).

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
przystępujących do naboru do klasy I (z
obwodu szkoły)

03 lutego 2020 r. – 20 marca 2020 r.

- spoza obwodu szkoły
Czynność

Postępowanie
rekrutacyjne
1 – 6 kwietnia 2020 r.

Postępowanie
uzupełniające
04 maja – 05 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

07 – 9 kwietnia 2020 r.

08 – 12 maja 2020 r.

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

17 kwietnia 2020 r.
godz. 14.00

15 maja 2020 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20 – 24 kwietnia 2020 r.

18 – 20 maja 2020 r.

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

27 kwietnia 2020 r.
godz. 14.00

22 maja 2020 r.
godz. 14.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz
liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły bierze się pod uwagę
łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę
punktów:
1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało do tej szkoły – przyznaje się 5 punktów;
2. kandydat, który uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę
w obwodzie tej szkoły – przyznaje się 3 punkty;
3. wielodzietność rodziny kandydata – przyznaje się 2 punkty;
4. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
– przyznaje się 1 punkt.

3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
1. potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły;
2. zaświadczenie dyrektora przedszkola;
3. oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się
kandydat;
4. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica kandydata.

4. Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać
w sekretariacie szkoły lub na stronie www.sp13.piotrkow.pl

