
Kryteria stosowane przy rekrutacji uczniów spoza rejonu szkoły do klasy I 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Kryteria ustawowe określone w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014r. poz. 7) – punktacja – dokumenty potwierdzające ich spełnianie

Lp. Kryterium ustawowe punkty Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata

1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata 1

Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności  lub  orzeczenie  równoważne  w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia  27  sierpnia
1997r.  o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.
Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata

1

4.
Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata

1

5.
Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

1

6.
Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie

1

Prawomocny  wyrok  sądu  rodzinnego  orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

7.
Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą

1
Dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kryteria dodatkowe 

Lp. Kryterium dodatkowe Punkty
Dokumenty potwierdzające

spełnianie kryteriów

1.

Kontynuacja nauki w klasie 
pierwszej po okresie rocznego 
przygotowania przedszkolnego w 
tej szkole

5 Oświadczenie rodziców

2.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
już do tej szkoły

5 Oświadczenie rodziców

3.
Zameldowanie kandydata na 
terenie gminy Sokółka

4
Zaświadczenie o zameldowaniu 
z urzędu gminy Sokółka

4.

Zatrudnienie obojga rodziców lub 
prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie gminy 
Sokółka

Matka 3 Zaświadczenie z zakładu pracy 
o zatrudnianiu lub zaświadczenie 
o wpisie do CEIDGOjciec 3



5.

Bliscy  krewni  kandydata
mieszkający  w  obwodzie  Szkoły
Podstawowej  n  1  im.  Adama
Mickiewicza  w  Sokółce  i
zapewniający  w  razie  potrzeby
opiekę dziecku (kandydatowi)

3 Oświadczenie rodziców

6.
Szkoła  Podstawowa  nr  1  im.
Adama Mickiewicza w Sokółce jest
na trasie dojazdu do miejsca pracy

2 Oświadczenie rodziców


