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W marcu rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do elbląskich
przedszkoli. Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy
edukacyjnej www.eped.pl.

I klasy szkół podstawowych
Rekrutacja uczniów do I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
na rok szkolnych 2016/17 rusza od 01 marca br. Jej wyniki znane będą 22 kwietnia.
Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu
dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
Po raz pierwszy rekrutacja do I klas szkół podstawowych odbywać się będzie za pomocą
elektronicznej platformy edukacyjnej. Przyjęte rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów
związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku szkołach przez te same dzieci.
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez
względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą. Dzięki
wprowadzonemu systemowi nie tworzą się kolejki przy zapisach do szkół, a ustalone zasady
przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto
Elbląg.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji do I klas szkół podstawowych
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Przedszkola
Od 1 do 14 marca trwa składanie przez rodziców do dyrektora przedszkola/szkoły
podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tej jednostce.
Rekrutacja nowych dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2016/2017 rozpocznie się od 16 marca
br.
Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice
dzieci spoza Gminy Miasto Elbląg będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola
publicznego/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkołach podstawowych/innej formy
wychowania przedszkolnego dopiero wówczas, gdy ww. jednostkach publicznych pozostaną
wolne miejsca, po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w
Elblągu.
W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie, urodzone w latach 2013-2010. Dzieci
urodzone w 2014 r., które ukończyły 2,5 roku będą rekrutowane w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przez dyrektorów po za rekrutacją elektroniczną od dnia 1 września 2016r.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek podane zostaną do publicznej
wiadomości 22 kwietnia.
Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych wraz ze złożeniem deklaracji o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej jednostce odbywa się z wykorzystaniem
systemu elektronicznego (www.eped.pl).Rodzic na podany adres e-mail otrzyma kod
aktywacyjny, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić do jakiej jednostki zakwalifikowane bądź nie
zostało dziecko.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli
Co ważne!
Zarówno w przypadku rekrutacji do klasy I, jak i do przedszkola wypełnienie deklaracji lub
wniosku bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest
zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny.
Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej jednostki (w
godzinach jej pracy) wydruku wypełnionej elektronie deklaracji lub wniosku. Rodzice, którzy nie
mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do
Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w jednostce, wypełnić i
złożyć do wybranej jednostki).
Poznaj ofertę elbląskich placówek oświatowych
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Dzięki platformie rodzice nie tylko będą mogli oraz wypełnić elektroniczne zgłoszenie lub
wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej /przedszkola. Od 1 marca na platformie
www.eped.pl w module „Informator Edukacyjny” uruchomiony zostanie informator o
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg,
opracowany przez dyrektorów placówek.
Ponadto znajdziecie tam Państwo:
dane teleadresowe każdej placówki,
opis warunków lokalowych,
informację o ilości miejsc, czasu pracy placówek,
ofertę zajęć dodatkowych,
linki do stron internetowych.
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