REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
z językiem angielskim i drugim nadobowiązkowym językiem francuskim
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 35 w Krakowie ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021
do klasy I z obowiązkowym językiem angielskim i drugim nadobowiązkowym językiem
francuskim.
Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Elemento.
Złożenie wniosku rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej nr 35
jest możliwe poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej:
https://krakow.elemento.pl/

,

zaznaczając Szkołę Podstawową nr 35 w Krakowie jako pierwszą wśród wybranych szkół.
Tym samym zaznacza się, iż w toku postępowania rekrutacyjnego rodzic/opiekun prawny,
składając podanie do szkoły, zobowiązany jest do osobistego dostarczenia powyższego
dokumentu w formie papierowej poświadczonego podpisem.
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Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego
do klasy I Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie

1. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2013 roku
oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.
Na wniosek opiekunów prawnych naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2014 roku),
jeżeli

korzystało

z

wychowania

przedszkolnego

w

roku

szkolnym

2019/2020

lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów
określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych
dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła,
w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów.
5. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu
informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento
(https://krakow.elemento.pl).
6. Opiekunowie prawni składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół
podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności - z tym, że szkoła rejonowa
(w obwodzie, której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej
pozycji.
7. Harmonogram rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 zawarto
w wewnętrznym dokumencie Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie "Rekrutacja do klasy I
z językiem angielskim i drugim nadobowiązkowym językiem francuskim na rok szkolny
2020/2021"
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8. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie oraz komisja rekrutacyjna zastrzegają
sobie

prawo do wprowadzania

zmian w dokumencie

dotyczącym

rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
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postępowania

Kryteria i szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego
do klasy I Szkoły Podstawowej nr 35
w Krakowie

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie przyjmuje się z urzędu uczniów
zamieszkałych w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
a) W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w Szkole Podstawowej nr 35 w Krakowie
obowiązują niżej wymienione kryteria.
b) Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

1.

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem
jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo

20

2.

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana
na pierwszym miejscu

15

3.

Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie
Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat

25

4.

5.

6.

Droga opiekuna prawnego do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym,
z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza
niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej
Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym
(stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza
niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej
Dziecko, którego rodzeństwo będzie uczęszczać w następnym roku
do szkoły pierwszego wyboru
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15

15

10

3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:
a) w przypadku kryteriów 1 i 6 - pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
b) w przypadku kryterium 2 - wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły pozyskany
w postępowaniu rekrutacyjnym;
c) w przypadku kryterium 3 - pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
d) w przypadku kryterium 4 - pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
i/lub zaświadczenie z placówki przedszkolnej potwierdzające uczęszczanie młodszego
rodzeństwa do przedszkola/oddziału przedszkolnego;
e) w przypadku kryterium 5 - zaświadczenie o zatrudnieniu (z ostatniego miesiąca)
bądź zaświadczeniu z miejsca odbywania się zajęć w ramach nauki w trybie
stacjonarnym (dziennym).
4. W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych
przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna
rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
5. O przyjęciu kandydatów spoza obwodu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.
W przypadku wolnych miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci spoza
obwodu Szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
6. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów spoza obwodu szkoły równorzędnych
wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce
szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
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Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 35 w Krakowie

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

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

2.

3.

4.

5.

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJACYM
(w przypadku wolnych miejsc)

2 – 31 marca 2020 r.

19 – 26 maja 2020 r.

od 1 kwietnia 2020 r.

do 27 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

30 kwietnia 2020 r.

10 czerwca 2020 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

4 - 15 maja 2020 r.

15 - 19 czerwca 2020 r.

18 maja 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

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 czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
Prawo oświatowe

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły podstawowej

* Powyższe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych podano zgodnie
z odgórnymi wytycznymi dla wszystkich placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków
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