Zasady naboru dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny
2022/2023
Informacje ogólne
 Prowadzenie szkół przez Miasto Mińsk Mazowiecki jest zadaniem własnym
miasta, dlatego do mińskich szkół podstawowych przyjmowane są dzieci
zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim. Dzieci sześcioletnie i siedmioletnie spoza
Miasta Mińsk Mazowiecki będą przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej,
w miarę wolnych miejsc.
 Nabór do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2022 będzie
prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 W naborze do klas I biorą udział:
- dzieci 7 letnie (ur. w 2015r.)
- dzieci 6 letnie (ur. w 2016r.), na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły będą przyjmowane na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci.
 Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału
integracyjnego odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Utworzenie klasy pierwszej integracyjnej planuje się w: Szkole Podstawowej Nr 3
przy ul. Budowlanej 2, Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Siennickiej 17 i w Szkole
Podstawowej nr 6 przy ul. Sosnkowskiego 1.
 W przypadku, gdy Rodzice chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły
niż szkoła obwodowa biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Harmonogram
czynności określił Burmistrz Miasta. Kryteria zostały określone Uchwałą Rady
Miasta Mińsk Mazowiecki.
KRYTERIA W REKRUTACJI OTWARTEJ
Kryteria
przyjęcia kandydata do pierwszej klasy szkoły
podstawowej, gdy dysponuje wolnymi miejscami

Liczba
punktów

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo
rodzic/opiekun prawny – w przypadku samotnego
rodzica/opiekuna prawnego - mieszkają/a w Mińsku
Mazowieckim i rozliczają/a podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim,
wskazując w zeznaniu podatkowym jako miejsce
zamieszkania podatnika – miejscowość: Mińsk Mazowiecki

16

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który
prowadzony jest nabór będzie kontynuowało naukę w
placówce wskazanej na 1 miejscu listy preferencji.
Kandydat uczęszczający do oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej wskazanej na 1

8

Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów
(poświadczone za zgodność z oryginałem przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata).
Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego
lub zaświadczenie z urzędu skarbowego
potwierdzające fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty).
Załączona do wniosku kopia ma być opatrzona
prezentatą urzędu skarbowego, w którym
zostało złożone zeznanie, a w przypadku
złożenia zeznania przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej należy dołączyć
poświadczenie odbioru (UPO).
-
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-

miejscu listy preferencji
Kandydat, którego członkowie rodziny zamieszkali w
obwodzie placówki zapewnią mu opiekę w przypadku,
kiedy rodzice/prawni opiekunowie pracują (w wymiarze
pełnego etatu)/studiują/uczą się (w systemie dziennym).
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Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub
prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo
pozarolniczej działalności gospodarczej obojga
rodziców (lub samotnego rodzica) i w związku z
tym o sprawowaniu opieki przez członka
rodziny kandydata zamieszkałego w obszarze
placówki.

(druk do pobrania ze strony rekrutacji)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
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Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub separację lub kopia
aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

(druk do pobrania ze strony rekrutacji)


Uwaga: 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".

