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Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

[1]
Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Toruń. Nabór do klas I potrwa od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. do godz.
15.00
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie
zgłoszenia rodziców. Wzór karty zgłoszenia dziecka obwodowego tutaj [2].
Ta sama zasada dotyczy dzieci spoza obwodu, którym w minionym roku Prezydent Miasta Torunia
wskazał, jako miejsce realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział
przedszkolny prowadzony w tej szkole podstawowej. Wzór karty zgłoszenia dziecka zamieszkałego
poza obwodem szkoły podstawowej, któremu Prezydent Miasta Torunia wskazał, jako miejsce
realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny
prowadzony w tej szkole podstawowej tutaj [3].
Dla pozostałych kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria rekrutacyjne. Ubiegając się o
przyjęcie do klasy I szkoły nie obwodowej należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć
stosowny wniosek. Wzór wniosku dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej
tutaj [4].

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu
informatycznego. Wykaz szkół podstawowych oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie poprzez
którą prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/ [5]
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w
szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 24 Prezydenta Miasta
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Torunia z dnia 28 stycznia 2020 r [6].
Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia
pozostają aktualne i są zawarte w uchwale nr 551/2017 Rady Miasta Torunia [7] w sprawie określenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1207).
W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych
placówek, terminy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów klas I w szkołach podstawowych
są zbieżne.
Poniżej wzory wymaganych dokumentów:
Wzór oświadczenia 1 ws. miejsca zamieszkania [8]
Wzór oświadczenia 2 ws. miejsca_zamieszkania_zatrudnienia w pobliżu szkoły podstawowej [9]
Wzór oświadczenia 3 ws. spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata [10]
Wzór oświadczenia 4 ws. zamieszkania w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece
nad kandydatem [11]
Wzór oświadczenia 5 ws. wielodzietności rodziny [12]
Wzór oświadczenia 6 ws. samotnego wychowywania dziecka [13]
Wzór zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego [14].

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/torun-szkola_uczniowie_1_0_0.jpg
[2] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/karta_zgloszenia_dziecka_obwodowego.pdf
[3] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/karta_zgloszenia_dziecka_nieobwodowego.pdf
[4] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/wniosek_kandydata_do_sp_spoza_obwodu.pdf
[5] https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/
[6] http://bip.torun.pl/files/doc/z_24_2020_01.pdf
[7] http://bip.torun.pl/files/doc/551_17_01.pdf
[8] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_wzor_oswiadczenia_1_miejsce_zamieszkania.pdf
[9] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_wzor_oswiadczenia_2_zamieszkiwanie_zatrudnieni
e_w_poblizu_szkoly.pdf
[10] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_wzor_oswiadczenia_3_rodzenstwo.pdf
[11] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_wzor_oswiadczenia_4_osoby_wspierajace.pdf
[12] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_wzor_oswiadczenia_5_wielodzietnosc.pdf
[13]
https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_wzor_oswiadczenia_6_samotne_wychowywanie.pdf
[14] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/sp_zgoda_rodzicow_na_uczeszczanie_kandydata_do_
oddzialu_sportowego.pdf
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