Zarządzenie nr 8/2010/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku
z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie organizacji rekrutacji klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

1. Na podstawie: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016
r.
2. Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku NR 715.2021 z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku
szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych Szkół podstawowych dla
których Miasto Gmina Ełk jest organem prowadzącym, zarządza się, co następuje:
§1. Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku.
§2. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz
terminy postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku:

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa)
na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci w szkole w terminie od 15.02.2021r. - 09.04.2021r.

KRYTERIA NABORU DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM:
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Rodzaj czynności

Terminy
Terminy
w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
24.05.2021r.
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
- 04.06.2020r.
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
10.06.2021r.
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
- 17.06.2021r.
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
18.06.2021r.
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
godz. 14:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego
22.06.2021r.
oświadczenia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
25.06.2021r.
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.08.2021r.
- 17.08.2021r.
18.08.2021r.
- 19.08.2021r.
20.08.2021r.
godz. 14:00
24.08.2021r.
27.08.2021r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Brzozowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Ełku

