Załącznik nr 2
Szczawa, …………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie
na rok szkolny 2019/2020
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.
Uwaga: Przed wypełnieniem karty, proszę dokładnie zapoznać się z jej treścią.
1.Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................
3.PESEL

4. Adres zamieszkania dziecka wraz z rodzicem ………………………………………………………..
…………………………………….......................................................................................................
5. Dane dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
- e-mail

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęć dzieci do przedszkola zgodnie z zasadami rekrutacji.
Przy każdym kryterium proszę zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE

I

1.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Kryteria
Kandydat stale zamieszkały na obszarze Gminy Kamienica
Kandydat z rodziny wielodzietnej wychowującej troje lub więcej dzieci
załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów o wielodzietności
rodziny kandydata.
Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością - załącznik: orzeczenie o
niepełnosprawności.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata ( matki lub ojca) , wobec
której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź
całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
na podstawie odrębnych przepisów – załącznik: orzeczenie o
niepełnosprawności.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów załącznik: orzeczenia o niepełnosprawności.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, rodzeństwo ma orzeczoną
niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień
niepełnosprawności ( powyżej 16 roku życia) - załącznik: orzeczenie o
niepełnosprawności.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – załącznik: prawomocny
wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub seperację lub akt zgonu

Punktacja
Tak
Tak

Nie
Nie

5

Tak

Nie

5

Tak

Nie

5

Tak

Nie

5

Tak

Nie

5

Tak

Nie

5

7.
II

1.
2.

3.
4.

5
6.

oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
Kandydat objęty jest pieczą zastępczą – załącznik: dokument
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Kandydat objęty jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym – załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów.
Kandydat posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze
wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia wychowaniem przedszkolnym –
załącznik: aktualna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej ze
wskazaniem niezwłocznej potrzeby objęcia dziecka wychowaniem
przedszkolnym – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Obydwoje rodziców/opiekunów prawnych pracuje – załącznik: aktualne
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, do którego został złożony
wniosek. – załącznik: oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, że
kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego
przedszkola.
Kandydat zamieszkuje na terenie gminy – załącznik: oświadczenie rodziców
lub opiekunów.
Rodzina kandydat korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej –
załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów o korzystaniu z Ośroda
Pomocy Społecznej.
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DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
 przestrzegania postanowień statutu,
 podawania do wiadomości wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
 przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego
upoważnioną,
 przyprowadzania do oddziału przedszkolnego zdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

.........................................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

..........................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

UWAGA!
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ................................... 2019r.
□ zakwalifikowała ww. dziecko do oddziału przedszkolnego ……………
□ nie zakwalifikowała dziecka z powodu .............................................................................................................
………..............................................................................
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 01 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie z dnia: 31.01.2019 r.
Zasady rekrutacji , kryteria postepowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania
postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie
Szkoły.
2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 1.02.2019 r. do 08.02.2019r.
3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego
wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.
4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące
kryteria, którym przypisuje się następującą ilość punktów:
1) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 4 pkt.
2) rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły - 1 pkt.
3) kandydat mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły - 4 pkt.
4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole - 5 pkt.
5) droga kandydata z domu do szkoły nie przekracza 3 km - 4 pkt.
6) bliższa droga kandydata do szkoły niż do szkoły w obwodzie w którym mieszka- 5pkt.
5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w punkcie 4 są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców lub opiekunów,
2) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
3) zaświadczenie z urzędu gminy,
4) zaświadczenie ze szkoły,
5) oświadczenie rodziców lub opiekunów,
6) oświadczenie rodziców lub opiekunów.
6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za
kryteria wymienione w pkt.4, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może
otrzymać kandydat wynosi 23 pkt.
7. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby
największej do wyczerpania miejsc.
8. Dokumenty, których mowa w pkt. 5 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 11 lutego 2019 r. do
08 marca 2019 r. do godz. 15:00.
9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
10. Komisja rekrutacyjna w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 15.00 publikuje listę kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
11. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 25 marca 2019r. do 29 marca 2019 r. do
godz.15.00 są obowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole w postaci pisemnego
oświadczenia.
12. Komisja w dniu 03 kwietnia 2019 r. o godz.15:00 publikuje listę kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
13. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
14. Uzasadnienie, o którym mowa pkt. 13, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
rodzica kandydata.
15. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami
dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające wg. harmonogramu:

1) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od
05.08.2019r. do 13.08. 2019 r. do godz. 15:00;
2) podanie do publicznej wiadomości przez komisja rekrutacyjna w dniu 21 sierpnia 2019 r. o
godz. 15.00 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
szkoły;
3) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 22
sierpnia do 26 sierpnia 2019 do godz. 15:00;
16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych – 28 sierpnia 2019 r. godz. 15:00.
17. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to
przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe
wymaga zgody organu prowadzącego.

Szczawa, …………………………………

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
na rok szkolny 2019/2020
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.
Uwaga: Przed wypełnieniem karty, proszę dokładnie zapoznać się z jej treścią.
1.Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................
3.PESEL

4. Adres zamieszkania dziecka ………………….......................................................................................................
5. Dane dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej - e-mail
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

..........................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

Załącznik Nr 2 do Zasad rekrutacji dzieci do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie

Szczawa, …………………………………
WNIOSEKO PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
na rok szkolny ……….. / ………..
/DZIECKO SPOZA OBWODU/
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.
Uwaga: Przed wypełnieniem karty, proszę dokładnie zapoznać się z jej treścią.
1.Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................
3.PESEL

4. Adres zamieszkania dziecka wraz z rodzicem …………………………………………………………….
5. Dane dotyczące rodziców / prawnych opiekunów
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej - e-mail

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęć dzieci dok lasy pierwszej zgodnie z zasadami rekrutacji.
Przy każdym kryterium proszę zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryteria
Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – załącznik: oświadczenie
rodziców lub opiekunów
Rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły załącznik: zaświadczenie
Kandydat mieszka na terenie gminy będącej siedzibą szkoły – załącznik:
zaświadczenie z urzędu gminy
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole – załącznik:
zaświadczenie
Droga kandydata z domu do szkoły nie przekracza 3 km – załącznik:
oświadczenie rodziców lub opiekunów
Bliższa droga kandydata do szkoły, niż do szkoły w obwodzie, której
mieszka – załącznik: oświadczenie rodziców lub opiekunów

UWAGA!
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

Tak

Nie

Punktacja
4

Tak
Tak

Nie
Nie

1
4

Tak

Nie

5

Tak

Nie

4

Tak

Nie

5

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
……………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

..........................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ................................... .
zakwalifikowała ww. dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
nie zakwalifikowała dziecka z powodu .............................................................................................................

………..............................................................................
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ................................... .
Przyjęła ww. dziecko do klasy I szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie
nie przyjęła dziecka z powodu .............................................................................................................

………..............................................................................
podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

