Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Głobinie na rok szkolny 2020/2021
2 marca 2020 r. rozpocznie się nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Głobinie na rok szkolny
2020/2021.
W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Wobec tych kandydatów
nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, ponieważ będą oni przyjmowani z urzędu. Rodzice
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły muszą wypełnić zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły
podstawowej wraz z dołączonym do niego oświadczaniem o miejscu zamieszkania.
Kandydaci mieszkający poza obwodem mogą zostać przyjęci do szkoły w sytuacji, kiedy po przeprowadzonej rekrutacji placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są
w oparciu o wniosek złożony przez rodziców oraz o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów, określonych przez organ prowadzący w uchwale Rady Gminy Słupsk nr
XXXVIII/503/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.:
1.
2.
3.
4.

kandydat jest mieszkańcem Gminy Słupsk,
kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w danej placówce,
rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej placówki,
rodzice lub jeden rodzic bądź opiekunowie prawni bądź jeden opiekun prawny, kandydata pracuje
w miejscowości należącej do obwodu wybranej placówki,
5. w obwodzie wybranej placówki zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców lub prawnych
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki,
6. instytucja wspierająca rodzinę i dziecko zawnioskowała o przyjęcie dziecka do danej placówki.
Z dniem 11 marca 2020r. rozpocznie się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Głobinie. O przyjęcie do w/w form opieki przedszkolnej mogą ubiegać się
kandydaci w wieku 3 – 6 lat, którzy mieszkają na terenie Gminy Słupsk.
Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do Punktu Przedszkolnego/Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Głobinie powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego.
Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zm. Dz.U. 2018
poz.2245, Dz.U. 2019 r. poz. 1078, 1680, 2197, 2248, 1078, 1681, 1818 oraz 2197):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą także następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXXVIII/503/2018 z dnia 23 stycznia 2018
r.):

1.
2.
3.
4.
5.

kandydat, którego rodzic pracuje na terenie Gminy Słupsk,
kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje naukę w placówce,
kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
kandydat, którego rodzic prowadzi działalność społeczną na rzecz miejscowości lub szkoły,
kandydat, którego oboje rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub prowadzą działalność pozarolniczą.
Formularze rekrutacyjne dostępne są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej:
http://www.spglobino.hg.pl/.
Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, który jest czynny codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź
obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice zobowiązani są zgłosić
fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły.

