Zarządzenie Nr OR.0050.11.2020
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 27 stycznia 2020r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 154
ust.1 pkt 1 oraz ust. 3, a także art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680,
poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Dąbrowa, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę na drugim etapie
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za
poszczególne kryteria w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Dąbrowa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia – zgodne z uchwałą
nr XV/131/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych
przez Gminę Dąbrowa.

przedszkoli prowadzonych

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.11.2020
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27.01.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Czynności
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania
przedszkolnego
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
150 ust. 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin
postępowania
rekrutacyjnego

Termin
postępowania
uzupełniającego

do 14.02.2020r.

---------------------

od 24.02.2020r.

od 09.06.2020r.

do 09.03.2020r.

do 12.06.2020r.

do 16.03.2020r.

do 16.06.2020r.

18.03.2020r.
do godz. 15.00

19.06.2020r.
do godz. 15.00

od 19.03.2020r.
do 26.03.2020r.
do godz. 15.00

od 22.06.2020r.
do 25.06.2020r.
do godz. 15.00

31.03.2020 r.
godz. 15.00

30.06.2020r.
godz. 15.00
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.11.2019
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27.01.2020 r.

Wójt Gminy Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości
kryteria brane pod uwagę na drugim etapie
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,
a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
L.p.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium

1.

Kandydat podlegający obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz kandydat z
odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się
o przyjęcie do danego przedszkola.

26

Oświadczenie rodzica/opiekuna o
podleganiu przez dziecko
obowiązkowemu rocznemu
przygotowaniu przedszkolnemu.

2.

Kandydat zamieszkuje w miejscowości, w której
znajduje się budynek przedszkola lub w
miejscowości, która położona jest najbliżej
przedszkola i leży w obwodzie szkoły, na obszarze
którego swoją siedzibę ma przedszkole.

10

Wniosek o przyjęcie do przedszkola
publicznego.

3.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata
zatrudnieni co najmniej w połowie czasu pracy –
tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie
działalności gospodarczej, nauka w systemie
dziennym lub stacjonarnym, status rolnika,
domownika rolnika podlegający ubezpieczeniu w
KRUS.

7

Oświadczenie o zatrudnieniu
rodziców/opiekunów.

Kryterium stosuje się również w odniesieniu do
pracującego/uczącego się/studiującego
rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie
wychowuje kandydata.
4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są
płatnikami podatku dochodowego od osób
fizycznych jako mieszkańcy gminy Dąbrowa bądź
podatku rolnego od gruntów stanowiących
gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni
przekraczającej 1ha lub 1 ha przeliczeniowego
położonych na terenie gminy Dąbrowa, w
przypadku osób niebędących płatnikami podatku
dochodowego. Powyższe kryterium uważa się
również za spełnione przez jednego
rodzica/opiekuna, w przypadku gdy tylko jeden z
rodziców/opiekunów pracuje lub prowadzi
gospodarstwo rolne.

5

Oświadczenie o rozliczaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych w
urzędzie skarbowym jako
mieszkańcy gminy Dąbrowa lub
podatku rolnego w urzędzie gminy

5.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
edukację przedszkolną w danym przedszkolu w roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna o
kontynuowaniu edukacji
przedszkolnej w danym przedszkolu
przez rodzeństwo kandydata.

6.

Kandydat otrzyma punkty za wiek wg wzoru:
Iloraz wieku kandydata i wieku najstarszego dziecka
biorącego udział w rekrutacji, wyrażony w
miesiącach pomnożony przez liczbę punktów w
kryterium.

Max 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna o
wieku dziecka.
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