Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa
na rok szkolny 2020/2021
Wójt Gminy Borowa informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa w roku
szkolnym 2020/2021, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów
oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów,
a także o terminach postępowania rekrutacyjnego.
W pierwszej kolejności do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Borowej przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałe na terenie gminy.
Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być do niej przyjęci, jeżeli szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, według
poniższych kryteriów.
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.
2. Miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie gminy - 3 pkt.
3. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Borowej –
3 pkt.
4. Na terenie gminy zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.
W celu wykazania spełniania kryteriów, o którym mowa w pkt 2 i pkt 4 rodzice dziecka
zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na terenie gminy
oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.
Dokumenty niezbędne do wypełnienia w procesie naboru i rekrutacji do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowa dostępne będą od 02 marca 2020 r.
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Borowej oraz na stronach internetowych szkoły
i Urzędu Gminy.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych.
Termin
Termin postępowania
L.p.
Rodzaj czynności
w postępowaniu
uzupełniającego
rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata
02–13 marca 2020 r.
03–10 sierpnia 2020 r.
warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych - w postępowaniu
rekrutacyjnym
2. Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
16–20 marca 2020 r.
17–20 sierpnia 2020 r.
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności
wymienionych w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148)
3. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
23 marca 2020 r.
21 sierpnia 2020 r.
kandydatów zakwalifikowanych i
do godz. 15.00
do godz. 15.00
kandydatów niezakwalifikowanych
4. Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia do szkoły
24-27 marca 2020 r.
25 – 27 sierpnia 2020 r.
podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia
5. Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
03 kwietnia 2020 r.
28 sierpnia 2020 r.
kandydatów przyjętych i
do godz. 15.00
do godz. 15.00
kandydatów nieprzyjętych
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

