
 

Nabór  
do klas pierwszych  

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza 

w Słupcy   
na rok szkolny 2021/2022 

Termin od 08.02.2021 r. do 05.03.2021 r. w godz. 1400 - 1700 

 

❖ Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy   przyjmowani są z urzędu. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy należą ulice:  
 
Asnyka, Batorego, Bohuna, Broniewskiego, Chopina, Czarnieckiego,Dąbrowskiej, Jana Kazimierza, Ketlinga, Kilińskiego 6A-H i 24-26, Kmicica, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kopernika za wyjątkiem 3 i 4, Kraszewskiego, Kukurydziana, Łokietka, Makuszyńskiego, Nałkowskiej, Norwida, Nowowiejskiego, Orzeszkowej, Osiedle 
Niepodległości, Pileckiego, Podbipięty, Prusa, Przemysła II, Róża, Reymonta, Reja, Schulza, Sikorskiego, Skrzetuskiego, droga Słomczycka, Sobieskiego, Smugowa, 
Tuwima, Widokowa, Wołodyjowskiego, Wygonowa, Zagłoby, Zamoyskiego, Żeromskiego. 
 

Wymagane dokumenty:  

 

dowody osobiste obojga rodziców/prawnych opiekunów (do wglądu), odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu),  zgłoszenie dziecka - załącznik nr 1 , deklaracja - 

załącznik nr 3,  oświadczenie o zamieszkaniu w Słupcy - załącznik nr 6, klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji uczniów - załącznik nr 11, zdjęcia 

legitymacyjne dziecka – 2 szt.(wymiary 30x42 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy) należy dostarczyć do szkoły w terminie od 29.03.2021 r. do 30.06.2021 r.    

Zgłoszenia dzieci do szkoły wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu, mylny nr PESEL, itp.) nie będą rozpatrywane.  

W/w dokument składają osobiście rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

 

W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka do innej szkoły lub pozostaniu dziecka w  przedszkolu, 
rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o złożenie w szkole obwodowej w terminie do 05.03.2021 r. 
pisemnej informacji -załącznik nr 9. 

 



 

❖ Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy  

 

Wobec kandydatów spoza obwodu  ustala się postępowanie rekrutacyjne. 

W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uzgodniono kryteria rekrutacji, sposób przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty 

Kryteria Liczba 
punktów 

Wymagane dokumenty 

Kandydat zamieszkały i zameldowany na pobyt stały w Słupcy 10 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów - załącznik  nr 7 oraz zaświadczenie  

o zameldowaniu na pobyt stały 
Kandydat zamieszkały w Słupcy 7 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów- załącznik nr 6 

Kandydat uczęszcza do przedszkola znajdującego się na terenie 

miasta Słupcy 

3 Oświadczenie rodziców - załącznik nr 5 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do SP3 2 Potwierdza dyrektor szkoły 

Zatrudnienie rodzica/prawnego opiekuna na terenie miasta 

Słupcy (dot. kandydata spoza miasta Słupcy) 

1 Zaświadczenie z zakładu pracy 

 
Wymagane dokumenty:  

 

dowody osobiste obojga rodziców/prawnych opiekunów (do wglądu), odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu), wniosek o przyjęcie - załącznik nr 2 wraz  

z wymaganymi, określonymi w punkcie III wniosku dokumentami, , deklaracja - załącznik nr 3, oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola znajdującego 

się na terenie Słupcy -załącznik nr 5, oświadczenie o zamieszkaniu w Słupcy - załącznik nr 6 lub oświadczenie o zamieszkaniu i zameldowaniu w Słupcy - załącznik 

nr 7, klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji uczniów- załącznik nr 11, oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia -załącznik nr 8 które, powinno być 

złożone w szkole w terminie od 19.03.2021 r. do 26.03.2021 r., 

zdjęcie legitymacyjne dziecka – 2 szt.(wymiary 30x42 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy) należy dostarczyć do szkoły w terminie od 29.03.2021 do 30.06.2021 r.   

Wnioski o przyjęcie dziecka, wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu, mylny nr PESEL, brak wymaganych dokumentów itp.) nie będą 

rozpatrywane.  

 W/w dokumenty mogą składają osobiście rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  – 17.03.2021 r.   
Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych  – 29.03.2021 r.  

 
*Każdorazowo jeżeli jest mowa o załączniku, chodzi o załącznik do Regulaminu Rekrutacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy. Załączniki są dostępne  na  szkolnej stronie  www.sp3slupca.pl lub  

(wersja papierowa) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13.  

W związku ze specjalną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, celem zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dzieci do szkoły będą przyjmowani w godzinach  

od 14: do 17:00. Obowiązkowe są zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.  Szczegółowe informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 63 275 15 31. 


