ZASADY REKRUTACI
do klas I (roczniki 2010)
Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Adama Próchnika w Zespole Szkół nr 60
w Warszawie, ul. Stefanii Sempołowskiej 4

w roku szkolnym 2017/2018
tel., fax: 22 629-25-15

zs60@zs60.waw.pl

www.zs60.waw.pl

 Do klasy I przyjmowane są dzieci siedmioletnie oraz mogą być przyjęte dzieci sześcioletnie, o ile
korzystały w poprzednim roku szkolnym z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię
poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 Kandydaci rejonowi mogą być przyjęci do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszeń rodziców.
 Dziecko, które roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest
przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego. Wniosek taki, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 marca 2017 r.
 W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać również udział kandydaci zamieszkali poza obwodem
szkoły, których rodzice złożą wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I.
 Termin składania zgłoszeń lub wniosków do klasy pierwszej ogólnej lub sportowej przypada
w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2017 r. (Zgłoszenia i wnioski składa się wraz z aktualną
fotografią dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
przez komisję rekrutacyjną.
 Druki zgłoszeń lub wniosków, po ich wypełnieniu, będzie można wydrukować w elektronicznym
systemie rekrutacyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej:
www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl
lub pobrać je z sekretariatu szkoły w celu wypełnienia ręcznego.
 Próby sprawności fizycznej do klas pierwszych sportowych odbywać się będą w dniach
od 31 marca do 5 kwietnia 2017 r., zgodnie z wykazem terminów prób podanym na stronie
internetowej szkoły.
 Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej ogłoszone
zostaną w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 1500 w systemie rekrutacyjnym oraz na terenie szkoły.
 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej
nastąpi w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 1300 w systemie rekrutacji oraz na terenie szkoły.
 Pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej odbywać się będzie w dniach
od 15 maja 2017 r. godz. 1300 do 19 maja 2017 r. godz. 1500.
00
 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 13
w systemie rekrutacyjnym oraz na terenie szkoły.
 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc w klasach I w szkołach
podstawowych nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 1600.

Zebranie informacyjne dla kandydatów do klasy I oraz ich rodziców
odbędzie się w dniu 18 marca 2017 r. (sobota) o godz. 1100
w ramach Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 60,
który odbywać się będzie do godz. 1300.
Zapraszamy!!!

