
Informacja dla Rodziców dzieci sześcioletnich 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach,  

informuje, że dzieci urodzone w 2010 roku muszą odbyć roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne.  

Jednocześnie informuję, że dzieci urodzone w 2010r. (sześciolatki ), mogą być na  

wniosek rodziców zapisane do klasy pierwszej jeżeli: 

o korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016,  

           albo 

o nie korzystały z przygotowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej. 

W Szkole Podstawowej nr 10, w roku szkolnym 2016/2017, planowane jest 

uruchomienie dwóch oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 

sześcioletnich (dysponować będziemy 50 miejscami). Rekrutacja do oddziałów 

przedszkolnych wszystkich szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto 

Siedlce odbywać się będzie w formie elektronicznej.  

Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia nr 23/2016  Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r.w sprawie 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto 

Siedlce ( w załączeniu), składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

odbywać się będzie w wybranej przez Rodzica szkole(przedszkolu) od 10-03-2016r.  do 

23-03-2016r. Wydrukowanie wypełnionych wniosków umożliwia elektroniczny system 

rekrutacji dostępny pod adresem: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl Możliwe będzie 

również wypełnianie i drukowanie wniosków bezpośrednio w szkole. 

Przy kwalifikowaniu dzieci do oddziałów przedszkolnych będą brane pod uwagę 

następujące kryteria ustawowe, zgodne z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 

 Lp. Kryterium 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą 3 i więcej dzieci) 

2.  Niepełnosprawność kandydata 

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

http://www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl/


6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie(oznacza wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

Stosowane będą również kryteria dodatkowe – obowiązujące w przedszkolach na terenie 

Miasta Siedlce, określone w trybie art. 20c ust. 4 i 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 

Lp. Kryterium 

1. Dzieci, które posiadają  rodzeństwo  uczęszczające, w roku szkolnym na który 

prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola wskazanego przez rodzica lub 

opiekuna prawnego jako pierwsze w procesie rekrutacji  

2.  Dzieci, których oboje rodzice studiują lub uczą się systemie dziennym 

3.  Dzieci, których oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą 

 

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do 

placówki pierwszego wyboru wraz z wypełnioną kartą zapisu (od 10-03-2016r.  do 23-03-

2016r.) 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły Pani Anna Grabelska w godzinach 

od  730 do 1530, tel.: 25-7943661,  

e-mail: sekretariat@sp10siedlce.edu.pl. 

 

Z poważaniem: 

 

Dyrektor Szkoły  

Daniel Wiszniewski 


