
Rekrutacja uzupełniająca (trzy wolne miejsca) na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

 

Dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego.  

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniająca jest prowadzone na wniosek rodzica. 

Szkoła dysponuje trzema wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2018/19. 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc                    

w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub zespole wychowania 

przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący: 

dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: 

a) kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 10 punktów, 

b) kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 8 punktów, 

c) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie 

kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty, 

d) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty, 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki przedszkolnej na terenie 

Gminy Olecko, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego im. ks. Jana 

Twardowskiego, Os. Siejnik II 14    

tel. 87 523 91 00, www.sp4.olecko.pl 

 

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szko%C5%82%C4%85+podstawowa+nr+1+w+olecku+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3rCgoz0hPjtfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtkrDWUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzr7yG27rSAhUHEiwKHVcdBBQQ6BMIgQEwEA
http://sp4.olecko.pl/


 

Termin rekrutacji uzupełniającej 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj czynności 

 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego                   
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 01.06.2018 r. 

do 17.08.2018 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                    
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 20.08.2018 r. 

do 22.08.2018 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

do 23.08.2018 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci 
pisemnego oświadczenia. 

do 28.08.2018 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
 i kandydatów nieprzyjętych. 

do 30.08.2018 r. 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej szkoły: www.sp4.olecko.pl w zakładce 

Rekrutacja 2018. 

Osoba udzielająca informacji: Dominika Zabłocka, tel. 87 5239100 

 

http://www.zs.olecko.pl/

