REKRUTACJA – SP 16
Organ Prowadzący publiczną szkołę podstawową:
- ogłasza kryteria przyjęcia uczniów spoza obwodu,
- wymagany wykaz dokumentów, które należy złożyć,
- terminy kolejnych etapów naboru do szkoły.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie obowiązują ogłoszone
terminy naboru, ale nie dotyczą ich kryteria przyjęcia.

Na rok szkolny 2020/2021 nabór do publicznych
szkół podstawowych w Przemyślu odbędzie się
w sposób elektroniczny (z firmą VULCAN):
• rodzic składa zgłoszenie (z obwodu), lub wniosek (spoza)
jedynie w szkole pierwszego wyboru, podając kolejno
inne wybrane placówki (maksymalnie trzy),

• zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
oraz dziecka posiadającego odpowiednie orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, nie podlega procedurze
rekrutacyjnej – jest przyjęte z urzędu lub ze skierowania,
• wniosek rodzica dziecka spoza obwodu będzie
rozpatrywany podczas procesu rekrutacji na wolne
miejsca do wybranych szkół z uwzględnieniem liczby
punktów uzyskanych za kryteria podane przez O.P.
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Komisja rekrutacyjna:
•

ustala i publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,

• po potwierdzeniu woli zapisu przez rodziców podaje listę
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

• po pisemnym wniesieniu odwołania przez rodziców (7dni) pisemnie uzasadnia odmowę przyjęcia dziecka (5 dni).
Rodzice mogą wnieść odwołanie do dyrektora (7 dni), a na jego
rozstrzygnięcie (7 dni) służy skarga do sądu administracyjnego.

Szkoła Podstawowa nr 16 ogłasza:
• zapisy trwają - od 2 do 23 marca 2020 r.
• listy zakwalifikowanych opublikujemy
- w dniu 15 kwietnia 2020 r.
• rodzice potwierdzają wolę zapisu
- do dnia 29 kwietnia 2020 r.
• listy przyjętych opublikujemy
- w dniu 30 kwietnia 2020 r.
• przydzielamy do klas i robimy spotkanie
- do końca czerwca 2020 r.
Postępowanie uzupełniające będzie trwało
od 4 maja do 26 czerwca 2020 r.
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Do SP-16 zostaną przyjęci uczniowie:


„z urzędu” - dzieci zamieszkałe w obwodzie,
jeśli ich rodzice dokonają pisemnego zgłoszenia,



uczniowie zamieszkali w Przemyślu,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez PPP, kierujące ich
do szkoły z oddziałami integracyjnymi;



na wniosek rodziców, w miarę wolnych miejsc
- uczniowie spoza obwodu, którzy zostali
zakwalifikowani na podstawie kryteriów,
a ich rodzice potwierdzą wolę zapisu.

5

Kryteria obowiązujące w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Przemyśl :
1). Wielodzietność rodziny kandydata – 20 pkt.
2). Niepełnosprawność kandydata – 20 pkt.
3). Niepełnosprawność jednego z rodziców – 20 pkt.
4). Niepełnosprawność obojga rodziców – 20 pkt.
5). Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt.
6). Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt.
7). Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt.
8). Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do SP 16 – 10 pkt.
9). Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do SP 16 – 4 pkt.
10). Miejsce pracy jednego z rodziców jest w obwodzie – 3 pkt.
11). Dziadkowie (wspierający) zamieszkują w obwodzie – 2 pkt.

