
Załącznik nr 1 

 

Kryteria rekrutacji  

obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu 

 w roku szkolnym 2021/2022  

dla uczniów klas pierwszych ubiegających się o przyjęcie spoza obwodu 

szkoły 

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie                     

do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu po dostarczeniu przez 

rodziców /opiekunów prawnych/ wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły ( do pobrania                       

w sekretariacie szkoły lub strony internetowej: www.sp-losien.cba.pl ).  

2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej 

jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 

się na podstawie niżej podanych kryteriów: 

 

• Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego 

przy szkole podstawowej, do której przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne – 4 pkt. 

• Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do tej samej placówki (przedszkole, szkoła 

podstawowa) – 3 pkt. 

• W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt. 

• Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 1 pkt. 

3.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów 

wymienionych w punkcie 2 są zaświadczenia lub oświadczenia złożone przez 

rodzica/opiekuna prawnego kandydata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp-losien.cba.pl/


Załącznik nr 1 

 

Kryteria rekrutacji  

obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu 

 w roku szkolnym 2021/2022  

dla dzieci ubiegających się o przyjęcie spoza obwodu szkoły do oddziału 

przedszkolnego  

 

 

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego – klasy 0, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu po 

dostarczeniu przez rodziców /opiekunów prawnych/ wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły 

(do pobrania w sekretariacie szkoły lub strony internetowej:   www.sp-losien.cba.pl ).  

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej 

jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 

się na podstawie niżej podanych kryteriów: 

 

• Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu – 5 pkt.  

• Dzieci, których rodzic/rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 

skarbowym właściwym dla gminy Piekoszów, a w przypadku rolnika/rolników płaci/płacą 

podatek rolny na rzecz gminy Piekoszów – 4 pkt. 

• Dzieci rodzica/rodziców pracujących, studiujących i uczących się w systemie dziennym – 3 

pkt.’ 

• Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola 2 pkt. 

3.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów 

wymienionych w punkcie 2 są zaświadczenia lub oświadczenia złożone przez 

rodzica/opiekuna prawnego kandydata. 

 

 

 

 

http://www.sp-losien.cba.pl/

