KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
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W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych obowiązują
niżej wymienione kryteria.
Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja
rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły
na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanej).
Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń
potwierdzających spełnianie kryteriów.
W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów
określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów,
komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej
dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
Samotne wychowywanie dziecka oznacza 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 (art. 20b ustawy
o systemie oświaty).
Kryteria

Liczba punktów

Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy I
w szkole obwodowej
Dziecko zamieszkałe na terenie dzielnicy, w której
znajduje się wybrana szkoła
Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy m.st.
Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana
szkoła
Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego
w szkole pierwszego wyboru
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku
szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało naukę
w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji
we wniosku o przyjęcie
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
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Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I sportowej:
Próba sprawności fizycznej

od 1 do 100 punktów
(w zależności od wyniku
próby sprawności fizycznej )

