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Do klasy I  mogą być również przyjęte,  na

wniosek rodziców 6-latki  pod warunkiem,

że korzystały z wychowania przedszkolnego

w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki

w szkole (potwierdzenie z przedszkola)  lub

posiadają opinię o możliwości  rozpoczęcia

nauki w szkole wydaną przez publiczną

poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

SZEŚCIOLATKI I SIEDMIOLATKI



Szkoły przyjmują dzieci  do klas I  zgodnie ze

swoim obwodem szkolnym, czyli  o tym, do

której szkoły powinno chodzić dziecko,  

decyduje miejsce jego zamieszkania.  

 

W szkole obwodowej dziecko ma

zagwarantowane miejsce,  ale i  tak należy

przejść proces rekrutacji .

OBWODY SZKÓŁ



Obwody szkół w gminie Mosina można

znaleźć na stronie

 

https://www.mosina.pl/granice-obwodow-

szkol

 

OBWODY SZKÓŁ



Platforma elektroniczna pozwoli

uniknąć problemów związanych

przede wszystkim z

blokowaniem miejsc w kilku

placówkach przez te same dzieci .

 

Wprowadzony system zapewni

całkowite bezpieczeństwo

danych na wszystkich etapach

rekrutacyjnych.

PLATFORMA ELEKTRONICZNA 



Dzieci  mieszkające poza obwodem

szkoły mogą być do niej  przyjęte,

jeśli  szkoła dysponuje wolnymi

miejscami.  

 

Na etapie rekrutacji  dziecko spoza

obwodu ma status KANDYDATA.

 

O jego przyjęciu decyduje l iczba

wolnych miejsc w wybranej szkole

oraz l iczba    punktów z kryteriów

rekrutacyjnych.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY



rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który

prowadzona jest rekrutacja,  będzie uczęszczało do tej

szkoły – 2 punkty;

wielodzietność rodziny kandydata – 1  punkt;

kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału

przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej  szkoły

– 1  punkt;

rodzice kandydata są zameldowani na terenie Gminy

Mosina – 2 punkty;

miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej

szkoły,  do której składa wniosek o przyjęcie,  w

porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1

punkt.

KRYTERIA REKRUTACYJNE DO

SZKOŁY SPOZA OBWODU



KRYTERIA REKRUTACYJNE DO

SZKOŁY SPOZA OBWODU 

 

potwierdza się poprzez

wypełnienie oświadczeń

dołączonych do wniosku.

 

 Znajdują się one w zakładce

 PLIKI DO POBRANIA.

PLIKI DO POBRANIA



Przy składaniu wniosku o

przyjęcie do szkoły

nieobwodowej 

rodzice będą mogli  wskazać 

1 ,  2 lub 3 szkoły,  

do których chcieliby,  aby

dziecko zostało przyjęte.  

Będą to kolejno szkoły

pierwszego,  drugiego i  trzeciego

wyboru (preferencji) .

SZKOŁY SPOZA OBWODU



27 marca 2020 do godz.  13:00 zostaną

podane l isty wszystkich dzieci

zakwalifikowanych do klas I .

 

do 3 kwietnia 2020, godz.  13:00  rodzice

potwierdzają w szkole,  że chcą,  aby od 1

września 2018 dziecko było uczniem kl.  I

szkoły,  na której l iście jest zapisane.

DOTYCZY TYLKO DZIECI SPOZA

OBWODU SZKOŁY!

 

7 kwietnia 2020, godz.  13:00 zostaną

podane do publicznej wiadomości l isty

uczniów przyjętych od 1  września do

klas I .

WAŻNE TERMINY



ZALETY REKRUTACJI

ELEKTRONICZNEJ



platforma rekrutacyjna krok po

kroku prowadzi przez kolejne fazy

wniosku i  generuje jego wydruk, 

bezpośredni dostęp do

niezbędnych oświadczeń

wypełniony w domu wniosek i

oświadczenia wystarczy podpisać i

dostarczyć do placówki

pierwszego wyboru.

Dodatkowo platforma wygeneruje

Państwu login i hasło, które

ułatwią śledzenie procesu

rekrutacji.



PLATFORMA 

KROK PO KROKU















Po przejściu na platformie całej procedury

rekrutacyjnej należy wydrukować wygenerowany

wniosek (i ewentualne oświadczenia), podpisać, 

a następnie dostarczyć do szkoły obwodowej lub

pierwszego wyboru (jeśli wybrali Państwo szkołę

nieobwodową).



Proszę koniecznie pamiętać o:
 

- zapisaniu loginu i hasła do logowania na
platformę,

 
- ewentualne błędy we wniosku mogą być

poprawione tylko na koncie rodzica,
 

- bez kompletu dokumentów wniosek nie zostanie
przyjęty


