
Nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły
Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2021/2022

Do oddziałów przedszkolnych w Szkole  Podstawowej  i  do pierwszej  klasy Szkoły Podstawowej w Orli
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Orla.

W przypadku  większej  liczby  kandydatów  niż  liczba  wolnych  miejsc  w  oddziałach  przedszkolnych,  na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę  kryteria określone w art. 131 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XIX/135/17 Rady Gminy Orla z dnia 31
marca  2017  r.       w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  do  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole
podstawowej  oraz  do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej,  dla  których  Gmina  Orla  jest  organem
prowadzącym t.j.:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły – 4 pkt;
2) kandydat, który wychowuje się w rodzinie korzystającej z opieki społecznej – 3 pkt;
3) kandydat,  który  wychowuje  się  w rodzinie  objętej  nadzorem  kuratorskim  lub  wsparciem  asystenta
rodziny – 2 pkt;
4) kandydat,  którego  krewni  (babcia,  dziadek),  wspierający  rodziców  (opiekunów  prawnych)
w zapewnieniu mu należnej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły – 1 pkt.

Kandydaci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do
klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu brane są pod uwagę kryteria określone w w/w uchwale t.j:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły – 4 pkt;
2) kandydat, który wychowuje się w rodzinie korzystającej z opieki społecznej – 3 pkt;
3) kandydat,  który  wychowuje  się  w rodzinie  objętej  nadzorem  kuratorskim  lub  wsparciem  asystenta
rodziny – 2 pkt;
4) kandydat,  którego  krewni  (babcia,  dziadek),  wspierający  rodziców  (opiekunów  prawnych)
w zapewnieniu mu należnej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły – 1 pkt.

Zgodnie  z  §  3  w/w  uchwały  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  tych  kryteriów  są  oświadczenia
rodziców (opiekunów pranych).

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/pierwszej klasy szkoły podstawowej dostępny
jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego  w Orli  oraz na
stronie  internetowej  www.orla.pl w zakładce  aktualności  „Nabór  do oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej i  do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny
2021/2022.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Orla z dnia 22 stycznia 2021 r.    w sprawie
określenia  terminów  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania
uzupełniającego  na  rok  szkolny  2021/2022  do  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej  i  do
pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orla.

Szczegółowe  informacje  na  temat  postępowania  rekrutacyjnego  uzyskają  Państwo  w sekretariacie  Szkoły
Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego  w Orli.
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