
 

Nabór  

do klas pierwszych 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza 

w Słupcy   

na rok szkolny 2023/2024 

 

Termin od   7 lutego 2023 r. do   3 marca 2023 r. 

❖ 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, Moniuszki, 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 realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - załącznik nr 5*; 

- klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji uczniów - załącznik nr 10*; 

- zdjęcia legitymacyjne dziecka – 2 szt.(wymiary 30x42 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy). Zdjęcia należy dostarczyć w terminie do 28.04.2023 r.. 

 
W przypadku podjęcia decyzji o zapisaniu dziecka do innej szkoły lub pozostaniu dziecka w  przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o złożenie  
w szkole obwodowej, w terminie do 03.03.2023 r., pisemnej informacji – załącznik nr 9 *. 

 



❖ Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy 
Wobec kandydatów spoza obwodu, zgodnie z Zarządzeniem NR 7/2023 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 09.01.2023 r.  oraz Uchwałą NR XXVI/198/2021 Rady Miasta Słupcy  

z dnia 30.09.2021 r. ustala się postępowanie rekrutacyjne. 

Kryteria stosowane w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

1. Kandydat zamieszkały i zameldowany  w Słupcy. 10 Zaświadczenie o zameldowaniu stałym i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o zamieszkaniu kandydata w Mieście Słupca- załącznik nr 6*. 

2. Kandydat zamieszkały w Słupcy. 7 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata  
na terenie Miasta Słupcy - załącznik nr 6*. 

 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Miasto Słupcę jako miejsce 

zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem 

płatnika, za rok poprzedzający złożenie wniosku rekrutacyjnego, bądź za rok poprzedni 

w Urzędzie Skarbowym w Słupcy: 

 

 Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, a w przypadku zeznania elektronicznego  

wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO). 

- oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący, oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny 

samotnie wychowujący; 

6 

- jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata. 3 

4. Kandydat realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu znajdującym się na terenie Miasta Słupcy. 

2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o realizacji przez kandydata rocznego, obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego na terenie Miasta Słupcy - załącznik nr 5*. 

5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 2 Potwierdza  dyrektor danej szkoły. 

6. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu  

w ramach pracowniczego stosunku pracy , wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne  

lub prowadzą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również  

do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. 

1 Odpowiednio zaświadczenie z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej albo oświadczenie rodzica kandydata  
o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego - załącznik nr 7*. 

 

Wymagane dokumenty: 
 

- dowody osobiste obojga rodziców/prawnych opiekunów (do wglądu); 

- odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu); 

- wniosek o przyjęcie - załącznik nr 2*; 
- deklaracja - załącznik nr 3*; 

- oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o realizacji przez kandydata rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie Miasta Słupcy - załącznik nr 5*; 

 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Słupcy - załącznik nr 6*; 

 - oświadczenie rodzica kandydata o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego - załącznik nr 7*; 

       - klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji uczniów- załącznik nr 10*; 

- oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia -załącznik nr 8* (należy dostarczyć do szkoły w terminie 20-24.03.2023 r.); 

- zdjęcia legitymacyjne dziecka – 2 szt.(wymiary 30x42 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy) dostarczyć do szkoły w terminie 1-28.04.2023 r. 
Wymienione dokumenty rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają osobiście. 

Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie dziecka wypełnione nieprawidłowo lub niekompletne (brak podpisu, mylny nr PESEL, brak wymaganych dokumentów itp.) nie będą rozpatrywane.  

  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych– 17.03.2023 r. 
Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych– 31.03.2023 r. 
 
*Każdorazowo jeżeli jest mowa o załączniku, chodzi o załącznik do Regulaminu Naboru Uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy. Wzory dokumentów są dostępne  na  szkolnej stronie  

www.sp3slupca.pl lub  (wersja papierowa) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13. 


