
KRYTERIA REKRUTACYJNE, TERMINY ORAZ DOKUMENTY SPEŁNIAJĄCE 
KRYTERIA DO KLASY PIERWSZEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są się kandydaci zamieszkali w ustalonym 

obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka.  

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:  

1) Od 25 marca do 28 marca 2019 roku. 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Sochocinie mogą  być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła dysponuje miejscami 

wolnymi. 

5. Rodzice kandydata do klasy pierwszej z poza obwodu zobowiązani są złożyć wniosek rekrutacyjny.  

6. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, sposób ich spełniania oraz 

liczba punktów: 

Lp. KRYTERIA Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów Pkt. 
1. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do tej Szkoły 

Oświadczenie rodzica – wzór do pobrania w sekretariacie 
lub na stronie internetowej szkoły www.szkola.sochocin.pl  

10 

2. Kandydat uczęszczał do przedszkola 
mającego siedzibę w obwodzie szkoły 
podstawowej, do której złożył wniosek 

Oświadczenie rodzica – wzór do pobrania w sekretariacie 
lub na stronie internetowej szkoły www.szkola.sochocin.pl 

8 

3. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie rodzica – wzór do pobrania w sekretariacie 
lub na stronie internetowej szkoły www.szkola.sochocin.pl 

6 

4. Kandydat objęty kształceniem specjalnym Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(oryginał lub notarialnie poświadczona kopia  albo w 
postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a 
§1Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu) 

4 

5. Niepełnosprawność w rodzinie kandydata Jak wyżej 2 

7. Termin postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów z poza obwodu szkoły podstawowej: 

1) Wnioski rekrutacyjne składane są w dniach 1 – 10 kwietnia 2019 roku oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 

8. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – 

wychowawczych rodzic kandydata może przekazać dyrektorowi w formie oświadczenia, uznane za 

istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (wzór do 

pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.szkola.sochocin.pl  

9. Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej przedstawiona zostanie na tablicy 

ogłoszeń 26 kwietnia 2019 roku. 

10. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, 

decyduje dyrektor. 

11. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe 

skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
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