
 Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ryki

na rok szkolny 2016/2017 

 

Tegoroczny  nabór  uwzględnia  zmiany  ustawy z  dnia  29  grudnia  2015  r.  o  zmianie  ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Są to:

1.  obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie,

2.  obowiązek szkolny od 7 roku życia,

3.  prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia.

 

Kryteria rekrutacji

 

Do  publicznego  przedszkola/oddziału  przedszkolnego/innej  formy  wychowania  przedszkolnego
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  niż  liczba  wolnych  miejsc,  na  pierwszym  etapie
postępowania  rekrutacyjnego  będą  brane  kryteria  określone  w  art.  20c  ust.2  ustawy  z  dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  dane  publiczne  przedszkole/oddział
przedszkolny/inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w  Uchwale Nr V/23/2015
Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27 lutego 2015 r.

Wzór  wniosku o  przyjęcie  dziecka  do  przedszkola/oddziału  przedszkolnego/innej  formy
wychowania  przedszkolnego  dostępny  jest  w danym  przedszkolu/szkole  podstawowej  z
oddziałami przedszkolnymi.

 

Terminy rekrutacji  

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

L. p. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
lub innej formy wychowania przedszkolnego
wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi

od 2 marca
do 23 marca

od 22 kwietnia
do 29 kwietnia



spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub
kryteriów  branych  pod  uwagę  w
postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną
wniosków  o  przyjęcie  do  przedszkola  lub
innej  formy  wychowania  przedszkolnego  i
dokumentów  potwierdzających  spełnianie
przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym,  w  tym  dokonanie  przez
przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej
czynności,  o  których mowa w art.20t  ust.7
ustawy o systemie oświaty, czyli weryfikacja
informacji  zawartych  w  oświadczeniach
złożonych przez rodziców /opiekunów.

od 29 marca 
do 7 kwietnia

od 5 maja
do 13 maja 

3. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez
komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
zakwalifikowanych  i  kandydatów
niezakwalifikowanych.

11 kwietnia  1 czerwca

4. Potwierdzenie  przez  rodzica/opiekuna
kandydata  woli  przyjęcia  w  postaci
pisemnego oświadczenia.

od 11 kwietnia
do 19 kwietnia

od 6 czerwca
do 10 czerwca

5. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez
komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 kwietnia  13 czerwca

        

    Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Rodzice  dzieci  uczęszczających  do  danego  przedszkola/oddziału  przedszkolnego/  innej  formy
wychowania  przedszkolnego  składają  na  kolejny  rok  szkolny  „Deklarację  o  kontynuowaniu
wychowania  przedszkolnego”  w  tym  przedszkolu  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór  deklaracji  dostępny  jest  w  danym  przedszkolu/szkole  podstawowej  z  oddziałami
przedszkolnymi.

Szczegółowe  informacje  na  temat  postępowania  rekrutacyjnego uzyskają  Państwo  w  każdym
przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Ryki 

na rok szkolny 2016/2017 

 

Do klasy pierwszej  publicznej  szkoły podstawowej  i  gimnazjum przyjmuje się  z  urzędu dzieci
i młodzież  zamieszkałe  w obwodzie  danej  szkoły na  podstawie  zgłoszenia  rodziców (prawnych



opiekunów).

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej  szkoły
podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej  i publicznego  gimnazjum  są  brane  pod  uwagę  kryteria  określone  przez  organ
prowadzący, zawarte w  Uchwale Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27 lutego 2015 r.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ
POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH

 PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

L. p. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi  spełnianie  przez
kandydata  warunków  lub  kryteriów
branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 1 lutego 2016 r.
do 18 marca 2016 r. 

od 1 czerwca 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

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
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności,  o  których  mowa  w  art.20t
ust.7 ustawy o systemie oświaty.

od 21 marca 2016 r.
do 1 kwietnia 2016 r.

od 13 czerwca 2016 r.
do 15 czerwca 2016 r.

3. Podanie  do  publicznej  wiadomości
przez  komisję  rekrutacyjną  listy
kandydatów  zakwalifikowanych  i
kandydatów niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2016 r. 16 czerwca 2016 r

4. Potwierdzenie  przez  rodzica/opiekuna
kandydata  woli  przyjęcia  w  postaci
pisemnego oświadczenia.

od 7 kwietnia 2016 r.
do 11 kwietnia 2016 r.

od 20 czerwca 2016 r.
do 22 czerwca 2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję

14 kwietnia 2016 r.
godz.14.00

19 sierpnia 2016 r.
godz.9.00



rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności  w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do
klas  pierwszych  publicznych  gimnazjów na  rok  szkolny  2016/2017  określi  Lubelski  Kurator
Oświaty.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dostępny jest
w danej szkole.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  uzyskają Państwo w każdej szkole
podstawowej lub gimnazjum.
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