
R E K R U T A C J A na rok szkolny 2018 -19
HARMONOGRAM  czynności  w roku szkolnym 2017/18

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY, 6-LATKI (ZERÓWKA)
Treść Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie wniosków o przyjęcie dzieci  do oddziału przedszkolnego
6-latków (zerówka)

5 marca 2018 r. 16 marca 2018 r.

Komisja  rekrutacyjna  powołana  przez  dyrektora  szkoły  dokona
weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie  przez  kandydata  warunków  i  kryteriów  branych  pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 20  marca 2018 r.

Komisja  rekrutacyjna  ogłosi  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 21 marca 2018 r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych pisemnie potwierdzają swoją wolę
zapisania dziecka do SP 3 w roku 2018/19

Do 23 marca 2018 r.

W razie potrzeby postępowanie rekrutacyjne uzupełniające odbędzie
się zgodnie z terminami podanymi w zarządzeniu Burmistrza Tucholi
z dnia 22 stycznia 2018r.
Składanie wniosków : 30 marca 2018r.  3 .04. 2018 r.

KLASA PIERWSZA
Treść Data rozpoczęcia Data zakończenia
Rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie 
szkoły 

5.03.2018 r. 26.03.2018 r.

Termin  rekrutacji  do kas pierwszych na wolne miejsca dla dzieci 
zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły

27.03.2018 r. 4.04. 2018 r.

Komisja rekrutacyjna powołana przez  dyrektora  dokona  weryfikacji 
wniosków  i  dokumentów  potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę                             
w postępowaniu  rekrutacyjnym

 Do 5.04.2018 r.

Komisja  rekrutacyjna  ogłosi  do publicznej  wiadomości listę 
kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych

Do 9 kwietnia 2018r

Rodzice dzieci zakwalifikowanych pisemnie potwierdzają swoją wolę 
zapisania dziecka do SP 3 w roku 2018/19

Do 10 kwietnia 2018 r.

UCZNIOWIE  KLAS   III I VI
Uczniowie obecnych klas III  mogą  kontynuować naukę w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 2 lub w Szkole
Podstawowej nr 3 do której obecnie chodzą.
Uczniowie obecnych klas VI  mogą  kontynuować naukę w klasie VII  w Szkole Podstawowej nr 2 lub w Szkole
Podstawowej nr 3 do której obecnie chodzą
Wnioski  do Szkoły Podstawowej nr 2 należy składać  w siedzibie 
szkoły 

w okresie od 5 marca 2018 r.
do 26 marca 2018 r.

Oświadczenia  o pozostaniu w Szkole Podstawowej nr 3 należy 
składać w sekretariacie SP 3 

w  okresie od 5 marca 2018 r.
do 9 marca 2018 r.

UWAGA!  DRUKI  WNIOSKÓW  MOŻNA  POBIERAĆ  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY  LUB  ZE  STRONY
INTERNETOWEJ


