
ZASADY REKRUTACJI  DO KLAS  I NA ROK SZKOLNY  2020/2021 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –Rozdział 6 art.130 -164 pn.”Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”( Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.), Rozporządzenie MEN z dn.21 sierpnia 

2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 

centrów (Dz.U. z 2019 r.poz1737) 

 Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dn. 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Miejską 

Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz.996 z późń.zm.).  

 Zarządzenia Nr 20/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego                          

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów. 

 Uchwała Nr ……. - w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów .     

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 w CIECHANOWIE 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę Miejską Ciechanów przyjmowane są:                                                                                                

- dzieci  7- letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- dzieci  6- letnie  (urodzone w roku 2014) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko  korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym,      

w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani z urzędu na 

podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie 

obowiązkiem tzn.dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, a rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

Kandydaci spoza obowodu , dla których dana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać               

się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest  tzw. szkołą 

pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole 

pierwszego wyboru. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Ciechanów. Umieszczenie na liście preferencji (na 

dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.  

WNIOSEK O ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO składa się nie później niż do 31 sierpnia 2020r. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/D2017000005901.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/D2017000005901.pdf
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=471
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=471
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=471


 PRZYGOTOWANIE  PRZEDSZKOLNE   NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

 

 Do przygotowania  przedszkolnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę Miejską Ciechanów przyjmowane  są: 

 - dzieci 6 - letnie (urodzone w 2014r.(objęte obowiązkiem przedszkolnym). 

- dzieci  5 - letnie zgodnie z wolą rodziców jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 Rodzice składają wniosek . 

 Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i dokumentach potwierdzających ich spełnianie oraz kryteriów      

 ustalonych przez organ prowadzący. Gminę Miejską Ciechanów.  

 

 

W sprawie ramowych statutów publicznych szkół Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3w Ciechanowie dla uczniów, którzy wymagają opieki w szkole po 

zajęciach zapewnia organizację świetlicy. 

 Świetlica jest miejscem realizacji funkcji szkoły: 

1.Dydaktycznej 

2.Wychowawczej 

3.Opiekunczej.  

   


