Dodatkowe
informacje

Zadanie

Uwagi

Rekrutacja do klas I SP 2020/2021
Terminy

Aseco

Szkoła
podstawow
WPP

Lp.

Rodzic

Realizacja
zadań

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego
1.

X

Aktualizacja przez placówki do elektronicznego informatora oferty edukacyjnej.

02-05.03.2020 r.

W module rekrutacyjnym do SP

2.

X

Wprowadzanie przez placówki do elektronicznego informatora liczby miejsc do rekrutacji oraz określenie
grup rekrutacyjnych.

02-05.03.2020 r.

od godz. 8:00

3.

X

Zamknięcie przez placówki etapu "Wprowadzanie danych" w zakresie liczby miejsc oraz danych w
informatorze.

06.03.2020 r.

do godziny 10:00

Sprawdzenie przez WPP liczby miejsc rekrutacyjnych.

06.03.2020 r.

po godzinie 10:00

4.

5.

X

X

Zbieranie wniosków od rodziców:
- o przyjęcia absolwenta oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (spoza obowdu) do klasy
I tej szkoły

X

6.

X

Techniczne udostępnienie SYSTEMU przez Asseco do wprowadzenia dzieciom "kontynuacji" - przyjęcia
absolwenta oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (spoza obowdu) do klasy I tej szkoły.

24.02-02.03.2020 r.

02.03.2020 r.

od godz. 8:00

02-06.03.2020 r.

06.03.2020 r. do godz. 10:00

7.

X

Wprowadzanie do systemu wniosków przyjęcia absolwenta oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
(spoza obowdu) do klasy I tej szkoły

8.

X

Zamknięcie przez placówki etapu "Potwierdzanie woli kontynuacji" - przyjęcia absolwenta oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej (spoza obowdu) do klasy I tej szkoły.

06.03.2020 r.

do godz. 10:00

Uruchomienie dla rodziców, na stronach publicznych, elektronicznego informatora o placówkach (bez limitu
miejsc rekrutacyjnych).

09.03.2020 r.

Rodzice mogą zapoznawać się z ofertą edukacyjna
szkół od godz. 10:00

06-09.03.2020 r.

06.03.2020 r. od 12:00

9.

X

10.

X

Weryfikacja przez WPP wprowadzonych limitów miejsc rekrutacyjnych (czas na wszelkie wyjaśnienia z
placówkami i wstępne analizy).

11.

X

Zamknięcie przez WPP etapu "Określenie miejsc rekrutacyjnych".

12. X

X

X

15.
16.

(otatni dzień wypełnienia wniosku w elektronicznym
systemie do godz. 12:00)

12.03.2020 r.

godz. 10:00

Wypełnianie w systemie przez rodziców zgłoszenia do szkoły obowodowej lub wniosku
rekrutacyjnego.

12-18.03.2020 r.

18.03.2020 r. do godz. 15:00

X Blokada możliwości wprowadzania wniosków ze strony publicznej (blokada dla rodziców).

18.03.2020 r.

godz. 15:00

12-18.03.2020 r.

W szkołach podstawowych
w godz. 10:00-15:00

12-24.03.2020 r.

W tym terminie weryfikacja złożonych
dokumentów potwierdzających kryteria

Składanie w szkole podstawowej I wyboru zgłoszeń rekrutacyjnych (dot. kandydatów którzy
wybierają tylko szkołę obwodową) lub wniosków rekrutacyjnych pobranych z systemu rekrutacji.

X

17.

X

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną w szkole podstawowej.

18.

X

Zamknięcie przez placówki etapu "Wprowadzanie zgłoszenia i wniosku" (blokada systemu dla placówek).

19.

X

do godz. 14:00
W godz. 9:00-15:00

11.03.2020 r.

Uruchomienie dla rodziców elektronicznego systemu rekrutacji do klas I oraz włączenie na
X stronach publicznych informacji o liczbie miejsc do rekrutacji (do konkretnych grup
rekrutacyjnych).

13.

14.

Wydawanie rodzicom, kandydatów 6 i 7-letnich rekrutujących się do klas I, haseł dostępu do indywidualnych
kont.

09.03.2020 r.

Wprowadzanie i zatwierdzanie wniosków w oddziałach integracyjnych (dzieci z orzeczeniem)

24.03.2020 r.

do 12:00

24-25.03.2020 r.

od 12:00 w dniu 24.03.2020
do 10:00 w dniu 25.03.2020

Termin krytyczny
wzmocniona obsługa
CUI i Otago (Asysta)

20.

X

WPP - korekta limitu miejsc i wstępne wyniki rekrutacji.

21.

X

WPP - zamknięcie etapu "symulacja rekrutacji" - przekazanie ostatecznej wersji do firmy.
Przygotowanie przez firmę Aseco systemu do ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i
X
niezakwalifikowanych.

22.
23.

X

24.

X

25.

X

X

25-26.03.2020 r.

Symulacje od 11:00

26.03.2020 r.

do godz.15:00

27.03.2020 r.

do 13:00

30-31.03.2020 r.

od 14:00

1.04.2020 r.

od godz. 12:00

Składanie przez rodziców ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce do której
zakwalifikowało się dziecko

01.04.-02.04.2020 r.

Składanie wniosków 01.04.2020 r.
w godz. 12:00-15:00
02.04.2020 r.
w godz. 8:00-15:00

01.04-03.04.2020 r.

Weryfikacja przez placówki list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
X Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych

26.

X

Wprowadzanie w systemie rekrutacji woli rezygnacji.

27.

X

Zamknięcie przez placówki etapu zaznaczania woli rezygnacji.

03.04.2020 r.

do godz. 15:00

28.

X

Weryfikacja przez placówki list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

06.04.2020 r.

od godz. 8:00 do 13:00

29.

X

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc do postępowania
uzupełniającego.

07.04.2020 r.

od godz. 10:00

Procedura odwoławcza art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz. 1148 ze zm.)

07-30.04.2020 r.

Postępowanie uzupełniające odbywa się bez narzędzi elektronicznych do szkół podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami.
30.

x

Złożenie zniosku do placówki, która po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami

15-16.04.2020 r.

31.

x

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną w szkole podstawowej.

32.

x

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

33.

x

Składanie przez rodziców ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce do której
zakwalifikowało się dziecko

34.

x

Wprowadzenie w systemie rekrutacji woli rezygnacji

35.

x

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc do postępowania
uzupełniającego.

27.04.2020 r.

36.

X

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2018/2020 do klas I w podziale na klasy.

31.08.2020 r.

W szkołach podstawowych
w godz. 8:00-15:00

15-21.04.2020 r.
22.04.2020 r.

od godziny 10:00

22-23.04.2020 r.
22-24.04.2020 r.
od godziny 10:00
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