
Zarządzenie Nr 2/2014 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 

z dnia 27 lutego 2014 r. 
 

w sprawie określenia zasad rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej  
Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. 
 

Na podstawie ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży przyjmuje 
się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły, na podstawie 
zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. 
 

§ 2 
1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza 

Miastem Łomża, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi 
miejscami. 

2. Na rok szkolny 2014/2015 ustala się kryteria przyjęć do klasy pierwszej w Szkole 
Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży i wartość punktową tych kryteriów 
dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana 
Pawła II w Łomży,  jak poniżej: 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

1)  Kandydat, który uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP 10 
w Łomży 

128 pkt. 

2)  Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do SP10 w Łomży 64 pkt. 
3)  Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się blisko 

szkoły 
32 pkt. 

4)  W obwodzie SP 10 zamieszkują dziadkowie (krewni) wspierający 
rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki 

16 pkt. 

5)  Jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest absolwentem SP 10 
w Łomży 

8 pkt. 

6)  Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt 

7)  Niepełnosprawność kandydata 1 pkt 

8)  Niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata 1 pkt 
9)  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt 

10)  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt 
11)  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt 



12)  Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt 
 

3. Na rok szkolny 2014/2015 ustala się obowiązek potwierdzenia kryteriów 
wymienionych w ust.2 dokumentami jak poniżej: 

Lp. Kryterium Rodzaj dokumentu 
1)  Kandydat, który uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w SP 10 w Łomży 
Wewnętrzne dokumenty 
szkoły 

2)  Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do 
SP10 w Łomży 

Wewnętrzne dokumenty 
szkoły 

3)  Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych 
znajduje się blisko szkoły 

Oświadczenie 

4)  W obwodzie SP 10 zamieszkują dziadkowie 
(krewni) wspierający rodziców w zapewnieniu 
dziecku należytej opieki 

Oświadczenie 

5)  Jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest 
absolwentem SP 10 w Łomży 

Wewnętrzne dokumenty 
szkoły 

6)  Wielodzietność rodziny kandydata Kserokopie aktów 
urodzenia lub Karta 
Dużej Rodziny M. Łomża 

7)  Niepełnosprawność kandydata Kserokopie orzeczenia  

8)  Niepełnosprawność jednego z rodziców  
kandydata 

Kserokopie orzeczenia 

9)  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Kserokopie orzeczenia 
10)  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Kserokopie orzeczenia 

11)  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Oświadczenie 
12)  Objęcie kandydata pieczą zastępczą Kserokopie wyroków 

sądowych 
 

 
§ 3 

Ustala się następujące zasady przeprowadzenia rekrutacji: 
1. Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie 

informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, drukują 
wypełniony wniosek i po podpisaniu składają go w szkole. 

2. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu podbierają wniosek  
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w sekretariacie szkoły, wypełniają go 
odręcznie i po podpisaniu składają w sekretariacie. 

3. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana 
Pawła II w Łomży do wniosku dołączają dokumenty wymienione w § 2 pkt 3 
stwierdzające spełnienie kryteriów. 

4. Dokumenty te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 



5. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów przyjmuje się, że dziecko nie 
spełnia danego kryterium 

6. Wzór oświadczenia o: 
 miejscu pracy rodziców, 
 zamieszkiwaniu dziadków w obwodzie SP10, 
 samotnym wychowywaniu dziecka, 

      można odebrać w sekretariacie szkoły. 
7. W przypadku wolnych miejsc, wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza 

obwodem SP10 w Łomży do klasy pierwszej rozpatruje komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora szkoły. 

8. Na podstawie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 
kolejność przyjęć. 

9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci spoza obwodu, 
przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana 
Pawła II w Łomży. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży oraz na stronie 
internetowej szkoły: www.sp10lomza.pl 
 
 

 

http://www.sp10lomza.pl/

