Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów
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
Kandydat zamieszkały i zameldowany na pobyt stały
w Słupcy
Kandydat zamieszkały w Słupcy
Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego
się na terenie miasta Słupcy
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do SP
-3
Zatrudnienie rodzica/prawnego opiekuna na
terenie miasta Słupcy (dot. kandydata spoza
miasta Słupcy)
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•
•
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•
•
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•
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Liczba
punktów
10
7
3

Wymagane dokumenty
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
(Załącznik nr 7) oraz zaświadczenie o zameldowaniu
stałym
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
( Załącznik nr 6 )
Oświadczenie rodziców (załącznik nr 5)
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------------------------------------------
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Zaświadczenie z zakładu pracy

Rodzice dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy
składają następujące dokumenty :
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu)
numer PESEL dziecka
dowód osobisty rodziców/prawnych opiekunów (do wglądu)
wniosek o przyjęcie dziecka – Załącznik nr1
deklaracja rodziców/prawnych opiekunów – Załącznik nr3
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu i zameldowaniu wraz z kandydatem na
pobyt stały w Słupcy – Załącznik nr7
zaświadczenie o zameldowaniu stałym
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu wraz z kandydatem w Słupcy
– Załącznik nr6
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do przedszkola znajdującego
się na terenie Słupcy – Załącznik nr5
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica/prawnego opiekuna na trenie miasta Słupcy
potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia – Załącznik nr8
zdjęcie legitymacyjne dziecka o wymiarach 30x42 mm – 1 szt. (na jasnym tle, bez nakrycia głowy)

Terminy:

•
•
•
•

Rekrutacja trwa od 11.02.2020 r. do 04.03.2020 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych - 13.03.2020 r.
Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w terminie od 16.03.2020 r. do 23.03.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych 27.03.2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca

•
•
•
•

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 08.04.2020 r. do 22.04.2020 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych - 30.04.2020 r.
Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w
terminie od 04.05.2020 r. do 08.05.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych 11.05.2020 r.

Druki Załączników są do pobrana na szkolnej stronie internetowej www.sp3slupca.pl lub w sekretariacie szkoły

