
Komunikat   2 /2016 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie 

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  

z dnia 15 lutego 2016 roku 

w sprawie zasad przyjęcia do Oddziałów Przedszkolnych i Publicznej Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie, 
możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz kontynuacji nauki w klasie I i II  

 w roku szkolnym 2016/2017 
 

1. Do Oddziałów Przedszkolnych bez rekrutacji mogą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 dzieci  urodzone w 2010 
roku, jeżeli rodzice do dnia 31.03.2016 roku wyrażą pisemna wolę kontynuacji (druk dostępny w sekretariacie 
szkolnym i na szkolnej stronie internetowej). 
 

2. Do Oddziałów Przedszkolnych poprzez rekrutację mogą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 dzieci urodzone w 
2011 roku. 

 
3. Do klas I przyjmowane są dzieci: 

 urodzone w 2009 roku. 
 urodzone w 2010 roku jeżeli: 

 dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 
którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub 

 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 
poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - 
pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz  zatrudniającą pracowników posiadających 
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,   

 dla dzieci realizujących roczne przygotowanie w Oddziałach Przedszkolnych przy PSP w Św. 
Katarzynie, zapisy do szkoły w formie zgłoszenia ( druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie i 
szkolnej stronie internetowej) 

 
4. W związku z regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35). 
 Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły 

podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, mogą w roku szkolnym 
2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek w 
roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie 
podlega ona klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa 
szkolnego promocyjnego (druk wniosku dostępny w sekretariacie szkolnym i na szkolnej stronie 
internetowej). 

 Dzieci urodzone w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły 
podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, mogą w roku szkolnym 
2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. Dziecko , którego rodzice złożyli wniosek, w 
roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega 
klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego 
promocyjnego. 

5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy określa Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza 
Siechnic z 27 stycznia 2016 roku – dostępny na tablicy informacyjnej i  na stronie internetowej szkoły i UM Siechnice. 
 

6. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I określa Uchwała nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 
21 stycznia 2016 roku  - dostępne na tablicy informacyjnej i  na stronie internetowej szkoły i UM Siechnice. 
 

7. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym  do oddziału przedszkolnego określa Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w 
Siechnicach z dnia 12 marca 2015 roku- dostępne na tablicy informacyjnej i  na stronie internetowej szkoły i UM 
Siechnice 
 

8. Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas I odbywać się będą w terminach zawartych w Zarządzeniu  nr 12/2016 
Burmistrza Siechnic z dnia 27.01.2016r. w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 730 do 1530. 

 
 

 



 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 PRZY PRZYJĘCIU DO ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH  
 

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie: 
 

      „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” – należy złożyć w terminie do 31.03.2016r. 
 
 
      2. Przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie : 

 
„Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej  
  w Świętej Katarzynie   wraz z załącznikami: 
 skrócony odpis aktu urodzenia, 
 zaświadczenie z zakładu pracy1 
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka,  wspólnie z jego 

rodzicem1, 
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1, 
 oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz Gminy Siechnice,  
 dowód osobisty (do wglądu), 
 kopia orzeczenia sądu rodzinnego lub zaświadczenie wydane przez  ośrodek pomocy społecznej.   

  
WYMAGANE DOKUMENTY  

PRZY PRZYJĘCIU DO KLAS PIERWSZYCH 
 

1. Kandydat zamieszkały w obwodzie2 Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie : 
 

„Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie”   wraz z załącznikami: 
  skrócony odpis aktu urodzenia, 
  dowód osobisty (do wglądu). 

 
     2. Kandydat zamieszkały poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie : 

 
     „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”   wraz z załącznikami: 

  skrócony odpis aktu urodzenia, 
  zaświadczenie z zakładu pracy 
  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka, wspólnie z jego 

rodzicem, 
  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
  oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz Gminy Siechnice. 
  dowód osobisty (do wglądu). 

 
1  dostarczyć w przypadku zamieszkania poza obwodem szkoły 
2    obwód : Św. Katarzyna, Łukaszowice, Bogusławice, Ozorzyce, Sulimów, Zacharzyce, Szostakowice. 

 
  

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły:   www.spkatarzyna.pl 
 
 
 
 
 

 

 


