ZARZĄDZENIE NR OR.0050. 25.2021
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
w roku szkolnym 2021/2022, do publicznych przedszkoli oraz do publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszęcin,
a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i 154
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
910 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów
do publicznych przedszkoli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu
kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Koszęcin określone
zostały w
uchwale
Rady Gminy Koszęcin
nr 339/XXXV/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby
punktów (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 2162, zmienionej
uchwałą Nr 358/XXXVII/2017 z dnia 30 maja 2017 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 3507):
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - potwierdzone
dokumentem: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, za kryterium te można
uzyskać 6 punktów,
2) kandydat realizował obowiązek przedszkolny w tej samej miejscowości, w której
znajduje się wybrana szkoła - potwierdzone dokumentem: oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego, za kryterium te można uzyskać 4 punkty,
3) przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest zatrudniony na terenie
Gminy Koszęcin - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego, za kryterium te można uzyskać 2 punkty,
4) w obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki po zakończeniu

zajęć w szkole - potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego, za kryterium te można uzyskać 2 punkty,
5) kandydat jest objęty pieczą zastępczą - potwierdzone dokumentem: oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego, za kryterium te można uzyskać 2 punkty.
§ 4.
Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koszęcin określone zostały
w uchwale Rady Gminy Koszęcin nr 339/XXXV/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Koszęcin, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania
każdemu kryterium określonej liczby punktów (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego
z 2017 r. poz. 2162, zmienionej uchwałą Nr 358/XXXVII/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 3507):
1) oboje
rodzice
(opiekunowie
prawni
kandydata) wykonują pracę
na podstawie umowy
o pracę, uczą się/studiują
w trybie
stacjonarnym,
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku rodzica samotnie
wychowującego dziecko – rodzic wykonuje prace na podstawie umowy o pracę,
uczy
się/studiuje
w trybie stacjonarnym, prowadzi działalność gospodarczą potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)/rodzica
(opiekuna prawnego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, pobieraniu
nauki/studiowaniu w trybie stacjonarnym lub prowadzeniu pozarolniczej działalności
gospodarczej –na wniosku o przyjęcie do przedszkola, za kryterium te można
uzyskać 10 punktów,
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tego samego przedszkola - potwierdzone
dokumentem: oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu
rodzeństwa kandydata do danego przedszkola - na wniosku o przyjęcie
do przedszkola, za kryterium te można uzyskać 8 punktów,
3) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata są pod opieką Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, z wyjątkiem pobierania świadczeń jednorazowych potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o stałym
korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na wniosku
o przyjęcie do przedszkola, za kryterium te można uzyskać 6 punktów,
4) rodzice (opiekunowie prawni kandydata) są objęci nadzorem kuratorskim potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)
o nadzorze kuratorskim na wniosku o przyjęcie do przedszkola, za kryterium
te można uzyskać 4 punkty.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza
Przedszkolnych w Gminie Koszęcin.
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§ 6.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej: www.koszecin.pl wraz z treścią uchwały wskazanej w § 3 i § 4.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2021
Wójta Gminy Koszęcin
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszęcin
Termin

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

l.p.

Czynności rekrutacyjne

w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji
o
kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego.

od 8 lutego 2021 r.

2.

Złożenie
wniosku
o
przyjęcie
do przedszkola publicznego
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19 lutego 2021 r.

-

od 1 marca 2021 r.

od 19 kwietnia 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

do godz.1500

do godz.1500

26 marca 2021 r.

26 kwietnia 2021 r.

3.

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

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

do 9 kwietnia 2021 r.

do 28 kwietnia 2021 r.

do godz.1500

do godz.1500

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

12 kwietnia 2021 r.

5.

30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2021
Wójta Gminy Koszęcin
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszęcin
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

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

od 1 marca 2021 r.
do 19 marca 2021 r.
do godz. 1500

od 19 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do
szkoły
podstawowej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym.

do 26 marca 2021 r.
do godz. 1500

do 26 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

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

7 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

27 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

od 8 kwietnia 2021 r.

Od 28 kwietnia 2021 r.

do 9 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

do 29 kwietnia 2021 r.

12 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

30 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

Potwierdzenie
przez
rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego
oświadczenia,
woli
przyjęcia
dziecka
do
szkoły
podstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 23 kwietnia 2021 r.
do godz. 1500

do godz. 1500

