Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019
Etap rekrutacji oraz czynność rodzica
do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Data
od

28 luty (godz. 12.00)
01 marca
22 marca
(od godz. 12.00)
(do godz. 24.00)
01 marca
23 marca
(do godz. 14.00)

05 marca

16 marca

20 marca
(godz. 12.00)
09 kwietnia
(godz. 12.00)
09 kwietnia
13 kwietnia
(godz. 12.00)
(do godz. 14.00)
23 kwietnia
(godz. 12.00)

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty do klas I szkół podstawowych.
Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
UWAGA
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której
wybrano oddziały integracyjne.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
oddziałów sportowych.
UWAGA
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają
bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane.
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza
1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym
mowa w pkt.1 sporządza się uzasadnienie.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 23 kwietnia

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

11 maja
(godz. 12.00)
14 maja
godz. 8.00
14 maja
godz. 8.00

18 maja
(do godz. 20.00)
19 maja
(do godz. 16.00)

14 – 16 maja

17 maja
(godz. 12.00)
25 maja
(godz. 12.00)
25 maja
(od godz. 12.00)
5 czerwca
(godz. 12.00)

30 maja
(do godz.
15.00)

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
UWAGA
Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w
oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru,
jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji
oddział integracyjny.
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
oddziałów sportowych.
UWAGA
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają
bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Kryteria rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019
Lp.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kryteria

Dziecko, które mieszka w Bydgoszczy
Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla, na
którym znajduje się wybrana szkoła
podstawowa
Dziecko, które uczęszcza do oddziału
przedszkolnego w wybranej szkole
podstawowej
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
do wybranej szkoły podstawowej (zespołu
szkół)
Dziecko, którego miejsce pracy jednego
z rodziców (opiekunów prawnych)
znajduje się na terenie obwodu wybranej
szkoły podstawowej (lub osiedla,
na którym znajduje się szkoła)
Dziecko, które uczęszcza do przedszkola
położonego na terenie osiedla, na którym
mieści się wskazana szkoła podstawowa
Dziecko, którego dziadkowie mieszkają na
terenie obwodu szkoły

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane
kryterium

60

Pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego)

10

-----------

20

-----------

20

Pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego)

5

Zaświadczenie z miejsca pracy
(z miesiąca poprzedzającego datę
złożenia wniosku
o przyjęcie dziecka do szkoły)

5

Pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego)

2

8.

Wielodzietność rodziny kandydata

2

9.

Niepełnosprawność kandydata

2

10.

Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

2

11.

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

2

12.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

13.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

2

14.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2

Pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego)
Pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego)
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
ze względu na niepełnosprawność
Orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez
powiatowy lub wojewódzki zespół
orzekający o niepełnosprawności
Orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez
powiatowy lub wojewódzki zespół
orzekający o niepełnosprawności
Orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez
powiatowy lub wojewódzki zespół
orzekający o niepełnosprawności
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód/separację lub akt
zgonu albo oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
i niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej
o przyznaniu świadczenia z tytułu
sprawowania pieczy nad dzieckiem w
formie rodziny zastępczej

