Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są
szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony
przez określone ulice lub ich części. (Uchwała Rady Gminy Żagań Miasto z dnia 29 marca
2019 r. w sprawie ustalenia obwodów szkolnych - Nr VI/7/2019)
Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są na podstawie zgłoszenia (wniosku)
rodzica/:
1) z urzędu (szkoła obwodowa);
2) po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego (spoza obwodu).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
▪

kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy
ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia
dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
(art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe [Dz. U. z 2019 r. poz. 1681).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma
zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie
dziecka do innej szkoły.
Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady
Miasta Żagań XXXVI/28/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Żagań o statusie miejskim obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
Kryteria
1.
2.

3.

Liczba punktów

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
kandydata
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego/
przedszkola przy danej szkole podstawowej

20

Miejsce pracy rodzica/ opiekuna kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły

5

10

4.

5.
6.

I.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający
rodziców/opiekunów w zapewnieniu kandydatowi
należytej opieki
Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

5

Kandydat objęty jest pieczą zastępczą

5

5

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
w przypadku kryteriów 1 i 2 – pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna,
w przypadku kryterium 3 – zaświadczenie o zatrudnieniu (z ostatniego miesiąca),
w przypadku kryteriów 4 – pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna,
w przypadku kryterium 5 – kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór
kuratora lub zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu
rodziny wsparciem asystenta,
5) w przypadku kryterium 6 – kopia postanowienia sądu o objęciu kandydata pieczą
zastępczą.
1)
2)
3)
4)

