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SZANOWNI RODZICE!!! 

 
Zgodnie z Ustawą z dn. 06.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)  
oraz:  
- Zarządzeniem Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru 
wniosku i wzoru zgłoszenia przyjęcia dziecka do publicznej szkoły podstawowej, 
- Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Miasta Słupcy z dn. 16.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, 
- Uchwałą Nr XXIV/165/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na 
okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
- Zarządzeniem Nr 9/2019  Burmistrza Miasta Słupcy  z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia 
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w roku szkolnym 
2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca. 
 
Terminy: 

✓ Rekrutacja trwa od 11.02.2019 r. do 04.03.219 r. 
✓ Ogłoszenie wyników rekrutacji listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

15.03.2019 r. 
✓ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

w terminie 20-27.03.2019 r. 
✓ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych 29.03.2019 r. 
 
Rekrutacja uzupełniająca 

✓ Rekrutacja uzupełniająca trwa od 08-22.04.2019 r. 
✓ Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych: 30.04.2019 r. 
✓ Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

w terminie 06-09.05.2019 r. 
✓ Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych 10.05.2019 r. 
 
DZIECI Z OBWODU SZKOŁY 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Mickiewicza w Słupcy 
przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dokonywanego  
w sekretariacie szkoły. Aby zgłosić dziecko  rodzic przedkłada następujące dokumenty: 

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu,) 

• numer PESEL dziecka, 

• własny dowód osobisty (do wglądu), 

• zgłoszenie dziecka,*   

• deklaracja rodzica,*   

• oświadczenie rodzica o zamieszkaniu kandydata w Słupcy.* 

• zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 30x42 mm – 1 szt. 
W razie podjęcia decyzji o zapisie dziecka do innej szkoły, rodzice proszeni są o 
poinformowanie o tym  w sekretariacie szkoły. 
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DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY 
Wobec dzieci spoza obwodu Szkoły ustala się postępowanie rekrutacyjne. 
W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uzgodniono kryteria, terminy  
postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty i terminy ich składania oraz sposób 
przeliczania punktów, które przedstawiają się następująco: 

           Kryteria: 

Wyszczególnienie Liczba 
punktów 

Wymagane 
dokumenty 

Kandydat zamieszkały i zameldowany na pobyt 
stały w Słupcy 

10 
Oświadczenie rodzica oraz 

zaświadczenie o zameldowaniu 
stałym Kandydat zamieszkały w Słupcy 7 Oświadczenie rodzica 

Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego 
się na terenie miasta Słupcy 3 Oświadczenie rodzica 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 
do SP -3 

2 ------------------------------------------ 

Zatrudnienie rodzica na terenie miasta 
Słupcy (dot. kandydata spoza miasta 
Słupcy) 

1 Zaświadczenie z zakładu pracy 

 

 

Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły składają następujące dokumenty: 
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu), 

• numer PESEL dziecka, 

• własny dowód osobisty (do wglądu), 

• wniosek o przyjęcie dziecka,* 

• deklaracja rodzica,* 

• oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu i zameldowaniu kandydata na pobyt stały w Słupcy,* 

• zaświadczenie o zameldowaniu stałym, 

• oświadczenie rodzica o zamieszkaniu kandydata w Słupcy,* 

• oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka  
do przedszkola znajdującego się na terenie Słupcy,* 

• zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica z zakładu pracy, 

• potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.* 

• zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 30x42 mm – 1 szt. 
 
 

 
Rodzice dzieci, które zostaną zapisane w innej szkole a podlegają obwodowi SP3, proszeni  

są o poinformowanie o tym w sekretariacie szkoły. 
 

 
 
 
* druki do pobrana ze szkolnej strony internetowej lub w sekretariacie szkoły 


