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REKRUTACJA
UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWA NR 3 W SYCOWIE Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI

ZASADY REKRUTACJI
1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się
z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie
(zgłoszenie rodziców /prawnych opiekunów)
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą byd przyjęte do
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący
(wniosek rodziców/prawnych opiekunów)
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o wyniki
rekrutacji.

Obwód szkoły :
Al. 15-lecia, 1 Maja, Jana Pawła II, , Aleja nad Wałem, Generała Bema, Wrocławska,
Garncarska, Kasztanowa, Komorowska, Kościelna, Kościuszki, Ks. Gorczycy, Ks. Rudy,
Kępioska, Mickiewicza nr 16,18,20,22,24,26-28,30, Kaliska nr 2,3,6, Ogrodowa, Okrężna,
Parkowa, Pawłówek, Piastowska, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Polna, Pułaskiego,
Sportowa, , Szosa Kępioska , Zawada, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Bolesława
Chrobrego, Błękitna , Kazimierza Wielkiego, Henryka Brodatego, Henryka Probusa, Dąbrówki,
Bolesława Szczodrego, Leszka Czarnego, Graniczna, Zielona, Kazimierza Odnowiciela,
Kazimierza Sprawiedliwego, Szkolna, Środkowa, Wałowa, Waryoskiego, Wojska Polskiego,
sołectwo Komorów.
Terminy
31.03.2017-14.04.2017
31.03.2017-14.04.2017
24.04.2017

Przyjmowanie zgłoszeo dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
Przyjmowanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem
szkoły
Ogłoszenie wyników rekrutacji
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Kryteria
Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej ustalone przez
organ prowadzący – Gminę Syców dla dzieci zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły– Na podstawie art. 133 ust.2 i 3 w związku z art.29 ust.2 pkt 1 dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59)

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej bierze się pod uwagę
łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów :
1) dziecko, którego rodzice / opiekunowi prawni/ rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy – 25pkt
2) rodzeostwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tej szkoły –
25 pkt;
3) dziecko zamieszkuje w obwodzie na terenie miasta i gminy Syców – 15 pkt,
4) rodzina posiada ważną Kartę Dużej Rodziny - 10pkt;
5) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 15pkt;
6) niepełnosprawnośd w rodzinie kandydata - 10pkt.

1. Za potwierdzenie spełnienia kryterium, o którym mowa w pkt. 1., uznaje się kopie
pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w
którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające
fakt złożenia zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej
(UPO);
2. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w pkt. 2., dokonuje dyrektor szkoły
na podstawie dokumentacji szkoły.
3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt. 3., uznaje
się oświadczenie rodzica o zamieszkaniu na terenie miasta lub gminy Syców, albo
oświadczenie o zamiarze zamieszkania na terenie miasta lub gminy Syców.
4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium , o którym mowa w pkt. 4.,
uznaje się przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny , o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
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5. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt. 5., uważa
się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
6. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt. 6., uważa
się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.).
W sytuacji, takiej samej liczby punktów odbędzie się losowanie uczniów .

Wyniki rekrutacji
Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły, w
sekretariacie
szkoły
oraz
podana
na
stronie
internetowej
szkoły
(http://www.gimsycow.com.pl/) w dniu 29.04.2016 r.

