
 
 

  
 

  

 

  

 

 
 

 

   
 

   

  

  

 

    

 

   

   

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód ,dzieci zamieszkałe w tym 

 obrębie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 2. Zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

 szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły.

 3. Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po

 przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami 

 (klasy mogą liczyć maksymalnie 25 osób), na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły. Rodzic 

 wypełnia wniosek i oświadczenie.

 4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

 szkoły.

 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi  

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w SP 101 obowiązują:

1. Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe.

2. Kryteria szkolne.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów według poniższej tabeli:

Lp. Kryterium Liczba 

 punktów

1.  Pierwsza preferencja wyboru szkoły. 10

2. Posiadanie rodzeństwa spełniającego obowiązek szkolny w SP 101. 10

3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły. 5

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)  10

 wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu 

 należytej opieki.

5. Dziecko pracownika Szkoły Podstawowej nr 101. 10

6. Uczęszczanie do przedszkola usytuowanego w rejonie szkoły. 10

7. Wielodzietność rodziny kandydata. 5

8. Rodzice samotnie wychowujący dziecko. 5

9. Niepełnosprawność w najbliższej rodzinie dziecka. 5

10. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 5

11.  Dziecko absolwenta szkoły. 5

 Razem 80 

 

Wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów: 

- Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły  

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

-Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu lub oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

- Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dn. 9.06.2011 r. 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r,poz.135 z późn.zm.). 

- Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w rejonie szkoły. 

- Oświadczenie o niepełnosprawności. 

 

5. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015 r. 

podaje kandydatom do wiadomości kryteria zawarte w statucie. 

6. Terminy składania dokumentów: 

- marzec 2014 r. oraz marzec 2015r.- przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od rodziców. 

- kwiecień 2014r. i kwiecień 2015 r. analiza wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne  

- ostatni dzień roboczy kwietnia 2014r. i 2015r.- wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych. 
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Minimum punktowe: 25 pkt.
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Przy jednakowej liczbie punktów zostaje przyjęte dziecko wyłonione w drodze losowania.




