ZARZĄDZENIE Nr 4/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży
z dnia 26 lutego 2014r.

W sprawie określenia kryteriów przyjęć do oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, wartości punktowych tych kryteriów oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 7) zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
nr 9 w Łomży, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny
2014/2015 według następujących zasad:
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
terenie Miasta Łomża.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek
zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w oddziale
przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•
•

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość w roku szkolnym 2014/2015 po 128
pkt każde.
§2
Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące /niezbędne/
dokumenty:
1. akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny
Miasta Łomża,

2. kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź
jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,
3. oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego
potwierdzające
wychowywanie kandydata w rodzinie (załącznik nr 1),

samotne

4. kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§3
Na rok szkolny 2014/2015 ustala się dodatkowe kryteria przyjęć do oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 9 i wartość punktową tych kryteriów, jak
poniżej:
1. kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących - 64 pkt,
2. kandydat, spełniający w roku szkolnym 2013/2014 roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9 - 32 pkt,
3. kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 9 - 16 pkt,
4. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża 8 pkt.

§4
Na rok szkolny 2014/2015 ustala się obowiązek
wymienionych w § 3 dokumentami jak poniżej:
1. kandydat rodziców
(załącznik nr 1),

pracujących

potwierdzenia

zawodowo/studiujących

kryteriów

oświadczenie

2. kandydat, spełniający w roku szkolnym 2013/2014 roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9 wewnętrzne
dokumenty szkoły,
3. kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 9 wewnętrzne dokumenty szkoły,
4. kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta
Łomża oświadczenie (załącznik nr 1).
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży.

Załącznik nr 1
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 9 w ŁOMŻY
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ........................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym seria/numer: ...............................................................
wydanym przez ......................................................................
Pesel zam. ..............................................................................

Składam dobrowolnie oświadczenie o następującej treści:

1. Samotnie wychowuję dziecko ..................................................................................
(imię, nazwisko i pesel dziecka)

i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka.
Art. 20b. pkt. 2 u. o. s. o
Samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z
jego rodzicem.
2.

Jestem rodziną zastępczą dla dziecka: .........................................................................
(imię, nazwisko i pesel dziecka)

3.

Jestem/nie jestem* wraz z rodziną stałymi mieszkańcami Miasta Łomża (właściwe
podkreślić).

4.

Jestem/jesteśmy zatrudniona/y/zatrudnieni na podstawie
jestem/jesteśmy studentką/em/studentami* (właściwe podkreślić).

umowy

o

5.

Uiszczam/nie uiszczam* podatków na rzecz Miasta Łomża (właściwe podkreślić).

pracę,

..........................................................................................................................
6.

..........................................................................................................................

7.

..........................................................................................................................
** (można wpisać nie dotyczy)

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania podanych danych.
Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego
nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.
Pouczony i uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk w brzmieniu:
,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nie-prawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Łomża, dnia

Czytelny podpis

………………………

………………………..

Pouczenie:
Art. 304 § 2 kpk:
,,Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o
tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia
organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

