ZARZĄDZENIE Nr 83/2019
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny
2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 29 ust. 2 pkt. 2 i art.
154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz.1669, poz. 2245) w związku z Uchwałą Nr XXXII/219/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
zarządza się, co następuje:
§1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miejską Dzierżoniów w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020,
w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego)
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) określa załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
oraz Dyrektorom przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Dzierżoniów.
§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 roku.

Anna Grochowina
Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Miasta
Projekt zarządzenia uzgodniono
z radcą prawnym
Zatwierdzone

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2019
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01.2019 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w tym składania dokumentów
na rok szkolny 2019/2020
L.p.

1.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków do przedszkola dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

2

3

4

5

Termin

Termin
postępowania
uzupełniającego

1-29 marca
2019 r.
do godz. 14.00

1 lipca - 19 sierpnia
2019 r.
do godz.14.00

do 12 kwietnia 2019 r.

do 21 sierpnia
2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez 16 kwietnia 2019 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
godz. 14.00
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

23 sierpnia 2019 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica woli
przyjęcia dziecka do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia

do 28 sierpnia
2019 r.

do 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez do 30 kwietnia 2019 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
do godz. 14.00
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do godz. 14.00
do 30 sierpnia
2019 r.
do godz. 14.00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2019
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01.2019r.
Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów,
w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym etapie rekrutacji
oraz w drugim etapie rekrutacji (uzupełniającym)
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w Dzierżoniowie na rok
szkolny 2019/2020 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia) zawierający
m.in.:
1) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania;
2) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata;
3) oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub
prowadzenie działalności gospodarczej;
5) deklarację korzystania z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania,
opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin)
tj. powyżej 5 godzin dziennie;
6) deklarację korzystania z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin
dziennie;
7) oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej
najbliższej szkoły.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1) 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 2018 r.,
poz. 511 z późn. zm), (o ile takie wystawiono);
2) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
3) 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 2018 r.,
poz. 998 z późn. zm).
3. Potwierdzenie przez Rodzica/ Rodziców/ Opiekunów prawnych woli zapisu dziecka
do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Dotyczy Rodzica/ Rodziców/
Opiekunów prawnych, których dzieci zostaną ujęte na liście zakwalifikowanych
do przyjęcia do przedszkola.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2019
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.03.2019r.
Kryteria ustawowe
w pierwszym etapie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
1. Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz.1669, poz. 2245) na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria
ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W/w kryteria mają jednakową wartość.
2. Ustala się wartość każdego kryterium - 10 pkt.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2019
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01.2019r.
Kryteria określone przez organ prowadzący i odpowiadające
im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
(uzupełniającego) do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Miejską Dzierżoniów
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/219/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Dzierżoniów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 r. poz. 1635) będą brane pod uwagę
następujące kryteria:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Kandydat w danym roku szkolnym
podlega obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego

2.

Pozostawanie rodziców (prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych)
kandydata
lub rodzica samotnie wychowującego
dziecko w zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy lub prowadzenie
przez nich działalności gospodarczej
Zadeklarowanie przez rodziców
(prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych) lub rodzica samotnie
wychowującego dziecko
korzystania przez kandydata z pełnej oferty
przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania,
wychowania, opieki i posiłków (po czasie
realizacji podstawy programowej
w wymiarze 5 godzin)
tj. powyżej 5 godzin dziennie
Do przedszkola, do którego kandyduje
kandydat uczęszcza rodzeństwo kandydata

3.

4.
5.

6.

Zadeklarowanie przez rodziców
(prawnych opiekunów, rodziców
zastępczych) lub rodzica samotnie
wychowującego dziecko
korzystania przez kandydata z bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki
w wymiarze 5 godzin dziennie
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata
do funkcjonującej najbliższej szkoły

Wartość
Dokument potwierdzający
punktowa
spełnienie kryterium
15
wniosek rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/ rodziców
zastępczych o przyjęcie dziecka
do przedszkola
10
oświadczenie rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych

5

deklaracja rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych
we wniosku
o przyjęcie dziecka
do przedszkola

3

dane potwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki
deklaracja rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych
we wniosku
o przyjęcie dziecka
do przedszkola

1

1

oświadczenie rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych

