
REKRUTACJA  2015/2016 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Marii Skłodowskiej-Curie w Lesznie informuje, 

że zapisy do klas pierwszych na roku szkolnym 2015/2016 odbywają się w sekretariacie 

szkoły w dniach od 02 lutego do 31 marca 2015r. w godzinach 8.00 – 15.00 

 

Od 1 września 2015 roku obowiązek szkolny obejmuje: 

1. Wszystkie dzieci 6-letnie (rocznik 2009), 

2. Dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. 

 

 

Zapisy i zasady 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

jego rodzice lub prawni opiekunowie. (Arkusz zgłoszenia można pobrać ze strony 

www.sp3leszno.edupage.org (załącznik 1)  

2. Do szkoły przyjmowane są:  

    a)  bez postępowania rekrutacyjnego dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

    b) w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły po przeprowadzeniu 

postępowania  rekrutacyjnego. 

 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę następujące kryteria: 
 

 wielodzietność rodziny kandydata, przy czym przez rodzinę wielodzietną 

rozumiemy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

2. Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość równą 1.  

3. W przypadku równorzędnych wyników brana jest pod uwagę kolejność zgłoszenia 

kandydata. 

 

Wymagane dokumenty od rodziców (opiekunów prawnych) dzieci zamieszkałych poza 

obwodem szkoły: 

1. Wniosek rodzica – druk można pobrać na stronie www.sp3leszno.edupage.org 

(załącznik 2) 
2. Kserokopia aktu urodzenia dziecka. 

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

4. Kserokopia dowodu osobistego rodzica potwierdzająca adres zamieszkania 

rodzica. 

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

http://www.sp3leszno.edupage.org/
http://www.sp3leszno.edupage.org/


niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

7. 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. 

 

Postępowanie rekrutacyjne 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  

    szkoły. 

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

- podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy 

kandydatów         przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów lub informację o liczbie 

wolnych miejsc, oraz dzień podania do publicznej wiadomości listy w 

formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

- sporządzenie protokołu postępowania  rekrutacyjnego 

Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 

 

Data dla rodzica Czynności 

02.02.2015 – 31.03.2015 Zapisy do szkoły 

09.04.2015 
Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów, zamieszkałych poza 

obwodem szkoły.  

10.04.2015 – 05.05.2015 Potwierdzanie woli uczęszczania do szkoły 

04.05.2015 – 31.08.2015 Rekrutacja uzupełniająca 

 

 


