Kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie
Gminy Siechnice dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2019/2020
•

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów przygotowanych w oparciu o Uchwałę Rady
Miejskiej w Siechnicach oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996 ze zm.).
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KRYTERIUM
Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice
Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący
dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa
się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób
prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice.
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej szkoły dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka
posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danej szkoły . Nie dotyczy kandydata,
którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, na który odbywa się rekrutacja.
Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce
opiekuńczo – wychowawczej.
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Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Siechnice
2) Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,
w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja
lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego
rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice.
3) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej szkoły dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka
posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danej szkoły podstawowej. Nie dotyczy
kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.
potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej.
4) Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art.
4 ustawy Prawo oświatowe).
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. 4 ustawy Prawo oświatowe).

Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie
dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście
preferencji.
Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy
składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

