Ważne informacje dotyczące
zapisów dzieci do szkół podstawowych na r. szk. 2017/2018
1. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci, które w roku 2017 kończą 7 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
kończy w danym roku 6 lat, jeżeli:
a ) korzystało 1 rok wcześniej z wychowania przedszkolnego,
b )posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. W tym roku szkolnym nabór do szkół podstawowych Miasta Konina odbywa się drogą
elektroniczną. Termin naboru: 03.04.2017 r. do 24.04.2017 r. do godz. 15:00. W tym celu
należy otworzyć stronę internetową naboru dla rodziców pod adresem:

www.konin.podstawowe.vnabor.pl
I Instrukcja dla rodziców, których dzieci mieszkają w obwodzie szkoły
i będą uczęszczały do szkoły obwodowej:
- wchodzimy na podany adres,
- wpisujemy PESEL dziecka, program sam przekieruje do szkoły obwodowej, np. SP 8 Konin,
- potwierdzamy zawarte tam dane dziecka,
- drukujemy formularz, podpisujemy go,
- w aplikacji „ do pobrania” pobieramy formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania
dziecka i rodzica ( ustawowy obowiązek ), wypełniamy go i podpisujemy,
- wypełnione i podpisane formularze przekazujemy do szkoły, gdzie w sekretariacie zostaną
zweryfikowane i przyjęte.
II Instrukcja dla rodziców, których dzieci będą rekrutowane
do szkoły innej niż obwodowa:
- wchodzimy na podany adres,
- szukamy szkoły, do której chcemy, by dziecko kandydowało, np. SP 8 Konin,
- wpisujemy dane dziecka, wskazujemy szkołę drugiego i trzeciego wyboru,
- drukujemy formularz, podpisujemy go,
- w aplikacji „ do pobrania” pobieramy formularze oświadczenia o miejscu zamieszkania
dziecka i rodzica ( ustawowy obowiązek ) oraz inne w zależności od sytuacji danego
kandydata – patrz niżej; wypełniamy je i podpisujemy,
- wypełnione i podpisane formularze przekazujemy do szkoły, gdzie w sekretariacie zostaną
zweryfikowane i przyjęte.

Dziecko będzie przyjęte do

szkoły podstawowej innej niż obwodowa pod warunkiem,

że ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. O kolejności przyjęć decydują kryteria
ustalone przez Radę Miasta Konina. W skrócie są one następujące:
a ) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której chcemy dziecko zgłosić – 50 pkt,
b ) rodzeństwo kandydata uczęszcza do pobliskiego przedszkola – 25 pkt,
c ) rodzic kandydata pracuje blisko szkoły, do której kandydat się ubiega – 15 pkt,
d ) w obwodzie szkoły do której ubiega się kandydat mieszkają krewni dziecka ( dorosłe
rodzeństwo, dziadkowie … ) – 9 pkt.
Ze szczegółami należy zapoznać się na stronie internetowej naboru do szkół.
Za zgodność z I kryterium potwierdza dyrektor szkoły, do której uczęszcza rodzeństwo
kandydata, dla pozostałych kryteriów należy pobrać i wypełnić oświadczenia.

III Instrukcja dla rodziców, których dzieci mają lub będą miały
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
- rodzic zapisuje dziecko bezpośrednio w szkole, do której będzie uczęszczało, np. do szkoły
z oddziałami integracyjnymi, w tym SP 8 Konin.

