
Zał. do Zarządzenia Nr 2/2016 dyrektora szkoły 

 

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce 

§1. Harmonogram rekrutacji.  

1.Do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki” oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

harmonogram został ustalony zarządzeniem Burmistrza Sokółki. 

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/ac6cc95fd48f256/zarzadze_nr_183_

2016.htm?m=dload&debug=off&id=7421 

2. Harmonogram dotyczący rekrutacji do gimnazjum został ustalony zarządzeniem 

Podlaskiego Kuratora Oświaty – zał.  nr 1 do zarządzenia  

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/uczniowie/rekrutacja/zarz_5/zal1.pdf 

3. Harmonogram dotyczący rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych został ustalony 

zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty – zał. nr 2 do zarządzenia 

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/uczniowie/rekrutacja/zarz_5/zal2.pdf 

§2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  

1. Rodzice dzieci sześcioletnich wypełniają wniosek  - zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 185/16 

Burmistrza Sokółki z dnia 29.01.2016 r. 

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/ac6cc95fd48f256/zarzadze_nr_185_

2016.htm?m=dload&debug=off&id=7422 

2. Wypełniony wniosek składają w sekretariacie szkoły w ustalonym w harmonogramie 

terminie.  

3. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację. 

4. Opublikowanie listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.  

§3.  Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej.  

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane do klasy pierwszej (także do 

oddziału integracyjnego)  szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia  - zał. nr 1.  

2. Dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przyjmowane są do oddziału 

integracyjnego z urzędu. Rodzice wypełniają załącznik nr 1 lub 2. 

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły są przyjmowane, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. W przypadku tych dzieci obowiązują kryteria określone w zał.  

Nr 1 do Uchwały Nr XXV/167/16 Rady Miejskiej.  

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/a207e2435dcb57d/uchwala_nr_25_

167_2.htm?m=dload&debug=off&id=7428 

4. Rodzice dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek – zał. nr 2. 

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/ac6cc95fd48f256/zarzadze_nr_183_2016.htm?m=dload&debug=off&id=7421
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/d423ff2b422a299/ac6cc95fd48f256/zarzadze_nr_183_2016.htm?m=dload&debug=off&id=7421
http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/uczniowie/rekrutacja/zarz_5/zal1.pdf
http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/uczniowie/rekrutacja/zarz_5/zal2.pdf
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/a207e2435dcb57d/uchwala_nr_25_167_2.htm?m=dload&debug=off&id=7428
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/a207e2435dcb57d/uchwala_nr_25_167_2.htm?m=dload&debug=off&id=7428


4. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym w 

harmonogramie.  

5. W przypadku naboru do oddziału integracyjnego dodatkowym kryterium jest stan zdrowia 

dziecka. Dzieci przewlekle chore mają pierwszeństwo przed dziećmi zdrowymi w przyjęciu 

do oddziału integracyjnego.  

6. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację. 

7. Opublikowanie listy dzieci przyjętych do pierwszej klasy szkoły podstawowej.  

§4.  Rekrutacja do pierwszej klasy gimnazjum integracyjnego. 

1. Kryteria naboru do gimnazjum integracyjnego zostały określone w zał. nr 2 do Uchwały 

Nr XXV/167/16 Rady Miejskiej.  

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/a207e2435dcb57d/uchwala_nr_25_

167_2.htm?m=dload&debug=off&id=7428 

2. Uczniowie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przyjmowani są z urzędu.  

3. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza kryteriami. 

4. Rodzice uczniów, którzy chcą się uczyć w pierwszej klasie Gimnazjum Integracyjnego nr 3 

wypełniają zał. nr 3. i  zał. nr 4. 

4. Wypełnione załączniki  należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym w 

harmonogramie.  

5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły 

najpóźniej do godz. 12.00 w pierwszy poniedziałek wakacji.  

6. Rekrutacja odbywa się zawsze w pierwszy poniedziałek wakacji.  

7. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację w pierwszy poniedziałek wakacji i we 

wtorek jest ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy 

gimnazjum. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci, odbierają z sekretariatu szkoły oryginał 

świadectwa i niosą je do swojego gimnazjum rejonowego.  

8. Komisja rekrutacyjna rozpatruje tylko wnioski z kompletną dokumentacją: 

a) Wypełniony zał. nr 3. 

b) Wypełniony zał. nr 4. 

c) Dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązujących kryteriów wymienionych w 

zał. nr 4. 

d) Oryginał świadectwa.  

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów decydują punkty 

uzyskane za kryteria 1,2,3,i 4 

 

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/a207e2435dcb57d/uchwala_nr_25_167_2.htm?m=dload&debug=off&id=7428
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/a207e2435dcb57d/uchwala_nr_25_167_2.htm?m=dload&debug=off&id=7428


Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji  

 

Zgłoszenie dziecka  do pierwszej  klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie 

szkoły 

(Obowiązujący termin złożenia zgłoszenia do 20 marca 2016r.) 

Imiona dziecka i nazwisko 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL 

W przypadku braku nr PESEL serię i nr 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata 

 

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców/prawnych opiekunów 

 

Nr telefonu, adres poczty elektronicznej 
 

 

Jeżeli wybieracie Państwo odział 

integracyjny – proszę zaznaczyć opcje 

dotyczącą Państwa dziecka. 

a) chcę, by moje dziecko uczyło się w 

oddziale integracyjnym 

b) chcę by moje dziecko uczyło się w 

oddziale integracyjnym, ponieważ 

posiada/będzie posiadało orzeczenie o 

kształceniu specjalnym  

c) moje dziecko jest przewlekle chore 

Data złożenia zgłoszenia  

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

 

 

 



Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji  

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego  

poza obwodem szkoły. 

(Obowiązujący termin złożenia wniosku - 1.03. -29.03.2016 r.) 

Imiona dziecka i nazwisko 
 

 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL 

W przypadku braku nr PESEL serię i nr 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata 

 

Adres miejsca zamieszkania 

rodziców/prawnych opiekunów 

 

Nr telefonu, adres poczty elektronicznej  

Oświadczam, że moje dziecko spełnia 

następujące kryteria obowiązujące w 

postępowaniu rekrutacyjnym – proszę 

podkreślić dotyczące Państwa dziecka. 

1. W szkole uczy się rodzeństwo kandydata. 

2. Miejsce pracy rodzica znajduje się w 

obwodzie szkoły.  

3. Samotne wychowywanie kandydata przez 

rodzica. 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

dziecka(babcia, dziadek) wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej 

opieki.  

Jeżeli wybieracie Państwo odział 

integracyjny – proszę zaznaczyć opcje 

dotyczące Państwa dziecka. 

a) chcę, by moje dziecko uczyło się w 

oddziale integracyjnym 

b) chcę, by moje dziecko uczyło się w 

oddziale integracyjnym, ponieważ posiada 

orzeczenie o kształceniu specjalnym  

c) dziecko jest przewlekle chore 

Data złożenia zgłoszenia  

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  



Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

 

Wniosek  o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego nr 3 w Sokółce 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I Gimnazjum Integracyjnego nr 3  
w Sokółce w roku szkolnym  …………….. 

 

Dane osobowe ucznia 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zameldowania 

Ulica, nr domu,             

nr mieszkania 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy/poczta  

Adres zamieszkania (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zameldowania) 

Ulica, nr domu,             

nr mieszkania 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy/poczta  

Rodzice/Prawni opiekunowie 

Imię i nazwisko 

matki (prawnego 

opiekuna) 

 

Telefon kontaktowy  

Imię i nazwisko ojca 

(prawnego opiekuna) 

 

Telefon kontaktowy  

Informacje dodatkowe:  

Nazwa i adres szkoły podstawowej: ................................................................................ 

Języki obce w szkole podstawowej: ................................................................................ 

Orzeczenie o kształceniu specjalnym Nr ........................ z dnia ................................... 

 
Sokółka, dn. .............................                            ......................................................... 

Podpis rodzica(prawnego opiekuna) 
 

 

 
                                                                                                                                                   ......................................................................... 

Podpis kandydata 

 
Oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2000/101/926), 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Gimnazjum nr 3 w Sokółce wyłącznie w celu rekrutacji. 

 

Sokółka, dn. ....................................                                                                           ...................................................................... 

Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 



Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

Informacja o spełnianiu przez Kandydata kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum integracyjnego. 

Zał. nr 3 wraz z zał. nr 4 oraz dokumentami potwierdzającymi kryteria 4. i 5należy złożyć 

sekretariacie szkoły w terminie 24.03. – 20.04.2016.r) 

Imię i nazwisko kandydata  

 

PESEL Kandydata  

 

 

 

( wypełnia komisja rekrutacyjna na podstawie dostarczonych dokumentów) 

L.p. Kryterium Liczba 

przyznanych 

punktów 

 

Uczeń dostarczył 

dokument  

1. Kandydat otrzymał świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

 Oryginał 

świadectwa 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

2. Kandydat otrzymał oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z 

następujących zajęć edukacyjnych : język 

polski, matematyka, język obcy, historia i 

społeczeństwo, przyroda. 

 Oryginał 

świadectwa 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

3. Kandydat otrzymał na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej ocenę 

zachowania (podkreślić właściwe) 

a) wzorową 

b) wyróżniającą 

c) dobrą 

 Oryginał 

świadectwa 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

4. Kandydat reprezentował szkołę i zajął I-III 

miejsce w konkursach, zawodach 

sportowych organizowanych przez szkoły 

lub instytucje współpracujące ze szkołami. 

Liczone są punkty za osiągnięcia z klas IV-

VI. 

a) na szczeblu gminy 

b) na szczeblu powiatu 

c) na szczeblu wojewódzkim 

d) na szczeblu ogólnopolskim 

W przypadku kolejnych etapów tego samego 

konkursu przyznawane są punkty za 

najwyższe osiągnięcie.  

 Kserokopia 

dyplomu 

poświadczona za 

zgodną z oryginałem 

przez rodzica 



5.  Kandydat pracuje na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego - wolontariat 

 Zaświadczenie ze 

szkoły lub instytucji 

6.  Kandydat realizował obowiązek szkolny w 

szkole podstawowej wchodzącej w skład 

zespołu szkół. 

 Informację posiada 

dany zespół szkół. 

7. Rodzeństwo kandydata uczy się w szkole lub 

zespole szkół. 

 Oświadczenie 

rodzica z klauzulą 

odpowiedzialności 

karnej. 

8. Kandydat posiada aktualną opinię wydaną 

przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną. 

 Oryginał opinii z 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej , w 

tym poradni 

specjalistycznej.  

9.  Data wypełnienia  

 

10. Podpisy członków komisji rekrutacyjnej.  

 

 

 

 

 


