
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK 

SZKOLNY 2017/2018 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  W NOWOGARDZIE  

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. 

2017 poz. 60) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 Nr 61 poz. 624) 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 

883 z późn. zm.). 

1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odbywa się raz w roku w dwóch 

etapach. 

2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

1) wielodzietność rodziny dziecka, 

2) niepełnosprawność dziecka, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka. 

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, 

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

Wszystkie kryteria maja jednakową wartość, każde po 35 punktów. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów określonych w punkcie 2 należy 

odpowiednio dołączyć do wniosku: 

 1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

 4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  

4. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 ppkt 2-4 składane są w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu dokumentu. Dokumenty te 

mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

dziecka. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, oddział przedszkolny w szkole podstawowej 



dysponuje nadal wolnymi miejscami, następuje drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

6. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole -  wartość punktowa wynosi 10; 

2) w obwodzie szkoły mieszkają Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka – wartość 

punktowa kryterium 3 

3) rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Nowogard - 

wartość punktowa kryterium 3 

 

 

Spełnianie ww kryteriów winno być potwierdzone oświadczeniem rodziców dziecka. Składający 

oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”  

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej nadal są wolne miejsca, dyrektor szkoły podstawowej  przeprowadza postępowanie 

uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio kryteria zawarte w niniejszym 

dokumencie.  

 

 

 

                                               Sebastian Szymański 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie 



Załącznik do informacji  

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

 W NOWOGARDZIE  
 

 

I. Informacje o dziecku: 

 

1. Imię/imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia i nr PESEL ………………………………………………………………………… 

3. Adres miejsca zamieszkania ……………………………………………………………………….. 

4. Adres miejsca zameldowania ………………………………………………………………………. 

5. Adres poczty elektronicznej rodzica ……………………………………………………………….. 

 

 

II. Informacje o rodzinie 

 

Rodzice Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Miejsce zamieszkania   

 

 

IV. Wskazanie kolejności wybranych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę Nowogard  

 

Kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych  

Nazwa placówki  

1  

2  

3  

 

 

Do wniosku załącza się: 

 
- oświadczenie o wielodzietności rodziny, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.I. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o  samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

- dokument poświadczających objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami) 

- oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych dla drugiego etapu rekrutacji 

 



 

 
Udostępnione dane osobowe podlegają ochronie i będą wykorzystywane przez przedszkole w zakresie niezbędnym do 

jego funkcjonowania. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm). 

Oświadczam, że dane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma/y odpowiedzialności 

karnej za zeznanie nieprawdy. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie 

powyższych danych. Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do moich danych oraz ich zmiany. Oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku.  

 

 

 

 

       …………………………………………. 
               (data, czytelny podpis rodzica) 

 

 
 

 

Liczba punktów …………. 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: przyjęto/nie przyjęto 

 

Podpisy członków komisji:      Dyrektor placówki: 

Przewodniczący komisji …………………… 

Członek komisji ……………………………. 

Członek komisji ……………………………. 

 

 

 



 

……………………………………………….….. 
         Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

 

………………………………………………..… 
                          Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że 

 

1. Moja rodzina jest/nie jest* wielodzietna (rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 

2. Samotnie wychowuję dziecko:  tak/nie* 

3. Dziecko posiada rodzeństwo, które kształci się w szkole: tak/nie* 

4. Mieszkamy wraz z dzieckiem w gminie Nowogard: tak/nie* 

5. Rodzeństwo dziecka kształci sie w SP1 Nowogard tak/nie* 

   

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

…………………………………     ……………………………………… 
                  (data i czytelny podpis rodzica ) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 


