ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W OPP ŻOLIBORZ w r. szk. 2018/2019
Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony na podstawie odpowiednich
przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), a w szczególności na podstawie
art. 144 tejże ustawy oraz na podstawie uchwały Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo
– wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW KONTYTUUJĄCYCH ZAJĘCIA
Przyjmowanie deklaracji kontynuacji odbędzie się:
od 10 maja br. od godz. 12.00 do 18 maja br. do godz. 12.00.
UWAGA: Deklarację kontynuacji na zajęcia może złożyć tylko kandydat, który uczestniczył
w danych zajęciach w r.szk. 2017/2018.
Uczestnik zajęć, który złożył rezygnację z zajęć, bierze udział w rekrutacji dla
nowych kandydatów.
REKRUTACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW
W r. szk. 2018/2019 nie będą przeprowadzane badania uzdolnień kierunkowych kandydatów.
PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJUNEGO:
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę niżej wymienione kryteria
ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać
2 punkty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria zaznaczone w punktach 2), 3), 4), 5), 6), 7) wymagają złożenia dokumentów w oryginale
lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego/
kandydata pełnoletniego:
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.
2046 i 1948),
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.
575, 1583 i 1860);
Zaznaczone kryterium o wielodzietności rodziny kandydata (zaznaczony pkt a) wymaga złożenia
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Ustala się następujące kryteria oraz liczbę punktów za kryteria obowiązujące na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia, zwane dalej
"zajęciami", organizowane w placówkach oświatowo -wychowawczych prowadzonych przez
m.st. Warszawę:
1) kandydat, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w
m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym na terenie m.st. Warszawy lub kandydat pełnoletni mieszkający na terenie
m.st. Warszawy i rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym na terenie m.st. Warszawy –1 pkt,
2) uczestnictwo kandydata w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne:
a) w podobnych zajęciach organizowanych w placówkach oświatowo -wychowawczych,
instytucjach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji prowadzonych przez m.st. Warszawa
- 1 pkt,
b) w podobnych zajęciach organizowanych w szkole w ramach kół zainteresowań -1 pkt,
c) w innych zajęciach w tej samej placówce oświatowo-wychowawczej -1 pkt;
3) kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek oświatowowychowawczych na terenie m.st. Warszawy –1 pkt.
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1) oświadczenie potwierdzające fakt złożenia do urzędu skarbowego w Warszawie zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
2) oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w placówce oświatowo-wychowawczej,
instytucji kultury, ośrodku sportu i rekreacji lub szkole;
3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego o posiadaniu
rodzeństwa uczęszczającego do placówek oświatowych na terenie m.st. Warszawy
Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1 poświadcza za zgodność z oryginałem
rodzic/opiekun prawny/kandydat pełnoletni.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia potwierdzające zaznaczone we wniosku
kryteria należy złożyć razem z wnioskiem. Kryteria, do których nie będą
dołączone wymagane dokumenty i oświadczenia nie będą brane pod uwagę
w procesie rekrutacji.

