
Uchwała nr 3/2014 Rady Pedagogicznej 

Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych  

 

z dnia 26 marca 2014r 

 

w sprawie: wprowadzenia  zmian  do Statutu Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach 

Małych  

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 11/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach 

Małych z dnia 13. 12.2011 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu : 

1. W § 46 uchyla się pkt 3 w brzmieniu: 

„Kryteria przyjęć do przedszkola: 

1. przyjęć dokonuje Dyrektor Zespołu na podstawie złożonych przez rodziców 

wypełnionych kart zgłoszeń, 

2. jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje 

Komisja Społeczna powołana przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Zespołu, 

3. rekrutację do przedszkola prowadzi się co roku,” 

 

2) Zmienia się § 47 który otrzymuje brzmienie: 

 

1. Do przedszkola i szkoły  przyjmuje się kandydatów po postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. W placówce musi być powołana Komisja Rekrutacyjna 

3. Nie wymaga się postępowania rekrutacyjnego, jeśli kandydat przyjmowany jest w 

trakcie roku szkolnego – decyduje dyrektor. 

4. Jeśli przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka/ucznia będzie rodziło konieczność 

wprowadzenia zmian organizacyjnych np. podziału na grupy, 

a w efekcie zwiększenia wydatków finansowych wymagana jest zgoda organu 

prowadzącego 

 



5. Dzieci z obwodu przyjmowana jest do przedszkola i klasy pierwszej szkoły 

podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum na podstawie zgłoszenia. 

6. Dzieci i młodzież mieszkająca poza obwodem przyjmowana jest na podstawie 

wniosku rodziców/ opiekunów. 

7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły  składa się do dyrektora 

przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru. 

 

8) Kryteria rekrutacji 

Kandydaci do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem 

szkoły mogą zostać przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 

placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów: 

1) dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 5 pkt; 

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 4 pkt; 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt. 

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się. 

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność składania kompletnych 

wniosków. 

9)Harmonogram rekrutacji Przedszkola i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w 

Podmoklach Małych 

lp termin działanie Kogo dotyczy 

1 

od 10 marca 

do 31 marca 

Składanie zgłoszenia w 

sekretariacie szkoły 

przez kandydatów 

zamieszkałych w 

obwodzie Szkoły Podstawowej 

w 

Podmoklach Małych . 

dzieci z obwodu 

szkoły 

2 10 maja 

Ogłoszenie ewentualnego naboru 

na wolne 

miejsca dla kandydatów spoza 

obwodu szkoły. 

dzieci spoza 

obwodu szkoły 



3 

od 12 maja do 

31 maja do 

godz. 15.00 

Składanie w sekretariacie szkoły 

wniosków 

wraz z dokumentami 

potwierdzającymi 

spełnienie kryteriów przez 

kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem 

szkoły. 

dzieci spoza 

obwodu szkoły 

4 10 czerwca 

Ustalenie wyników 

postępowania 

rekrutacyjnego i podanie do 

publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

dzieci z obwodu i 

spoza obwodu 

szkoły 

5 

do 13 czerwca 

do godz. 15.00 

Osobiste potwierdzenie w 

sekretariacie 

szkoły przez rodzica/opiekuna 

dziecka 

ostatecznej woli podjęcia nauki 

przedszkolu i w Szkole 

Podstawowej w Podmoklach 

Małych . 

dzieci spoza 

obwodu szkoły 

6 17 czerwca 

Ustalenie i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

dzieci z obwodu i 

spoza obwodu 

szkoły 

10)Wymagane przy przyjęciu do szkoły i przedszkola dokumenty: 

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Podmoklach Wielkich. 

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

http://www.szkolapodmokle.babimost.pl/images/stories/Aktualnosci19/1.doc
http://www.szkolapodmokle.babimost.pl/images/stories/Aktualnosci19/2.doc
http://www.szkolapodmokle.babimost.pl/images/stories/Aktualnosci19/3.doc


Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły. 

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły musi zawierać: 

 

 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

 imiona i nazwiska rodziców kandydata, 

 adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 

 adres poczty elektronicznej (jeśli posiadają) i numery telefonów rodziców kandydata, 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach 

Małych 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

http://www.szkolapodmokle.babimost.pl/images/stories/Aktualnosci19/4.doc

