Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włocinie
prosi o zapisywanie drogą elektroniczną dzieci do klasy I na rok szkolny 2016/2017
w terminie 01-15.04.2016 r.

Dla ułatwienia podajemy instrukcję:
1. Wchodzimy na stronę: www.blaszki.podstawowe.vnabor.pl <------- kliknij
2. Logowanie odbędzie się poprzez wprowadzenie numeru PESEL kandydata
3. W procesie rekrutacji rodzic (prawny opiekun) ma trzy możliwości:
-jeśli kandydat chce iść do szkoły obwodowej należy wybrać rekrutacja obwodowa i po kolei
wypełnić dane,
- jeśli kandydat chce iść do szkoły poza obwodem należy wybrać rekrutacja otwarta i po kolei
wypełnić dane,
- jeśli kandydat nie jest zainteresowany szkołą obwodową i jednoczeń nie bierze udziału
w rekrutacji (np. zamierza pójść do szkoły niepublicznej lub do szkoły w innej gminie) należy
wybrać rezygnacja.
4. Po zgłoszeniu kandydatury należy wydrukować zgłoszenie/wniosek, podpisać i przynieść do
szkoły zgodnie z wyborem (jeśli wskazano w rekrutacji więcej niż jedną placówkę to wniosek
należy oddać do szkoły pierwszego wyboru)
5. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez
wydrukowanie tej woli ze swojego konta naboru internetowego i przynieść do szkoły(10.05.2016 r.
Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją
Dyrektor szkoły służy pomocą w wykonywaniu czynności związanych
z zapisami do klasy pierwszej drogą elektroniczną.
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Błaszki
i dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów (Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki)

1) Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do tej szkoły – 5 pkt na podstawie oświadczenia
rodziców
2) Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnego ucznia wspierającego rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki- 4 pkt na podstawie oświadczenia rodziców
3) Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ubiega się o przyjecie do
oddziału integracyjnego- 10 pkt na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Harmonogram czynności rekrutacyjnych do szkół podstawowych w gminie Błaszki (załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr 170/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z dnia 19 lutego 2016 r.)

