
Z ARZ ĄD ZENIE NR 7 1 8/2022

WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynnoŚci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupelniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę ZapoLice, kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia

fych kryteriów, a także liczby punktów możliłvych do uzyskania za poszczególne kryteria

Na podstawie arl. 154 ust. 1 pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r" - Prawo

oświatowe (t, j.Dz.U. z202l r. poz. 1082; zm,:Dz.U. z2021 r. poz,762) zarządza się,

co następuje:

§ 1, Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępo-

waniu uzrrpełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych prowadzonych przęz Gminę Zapolice na rok szkolny 202212023:

l) Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publiczne.j

szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Zapolice, wraz z dokumentami potwierdzają-

cyrni spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji składa się:

a) rv postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2022 r. do dnia l8 marca ż022 r.,

b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 sierpnia 2022 r, do dnia 19 sierpnia 2022 r.

2) Weryfikacja wniosków wraz zniezbędnymi dokumentami o przyjęcie do publicznego przed-

szkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przęz

Gminę Zapoltce, w tym dokonanie przez przew,odniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art, 150 ust. 7 i 8 ustaw1, z dnta 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

(t. j. Dz. lJ . z ż02l r. poz. 1082 z póżn. zm.) odbyrva się:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 8 klvietnia 2022 r,,

b) w postępowaniu uzupełniającym do dnia24 sierpnia 2022 r,

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatorv zakwalifiko-

wanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 15 kwietnia 2022 r. o gołJz.1200,

b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1200.

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczęnta,,

a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 15 krvietnia 20ż2 r. do dnia 29 krvietnia2022 r.,

b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia26 sierpnia 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r,



5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyj ętych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 1200,

b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 1500.

§ 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępo-

wania rekrutacyjnego lub 1eżellpo zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przed-

szkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXX/I89117

Rady Gminy Zapolice zdnia 30 marca 2017 t. w sprawie określenia kryeriów naboru do publicz-

nych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę Zapoltce:

1) Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywil-

noprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolntczą działal-

ność gospodarczą- potwierdzone oświadczeniem, za które można uzyskać 20 punktów.

2) Rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek -
potwierdzone oświadczeniem, zaktore można uzyskać 10 punktów.

3) Dziecko mieszka w obwodzie Szkoły Podstawor.ł,ej im. 4. Pułku Piechoty Legionow w Zapoli-

cach - potwierdzone dokumentem poświadczającym miejsce zamieszkania dziecka" za które

mozna uzyskać 5 punktów.

§ 3. Wykonante zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i publicz-

nych szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zapolice.

§ 4. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 521l202I Wójta Gminy Zapolice z dnla28 stycznta2021

r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapoltce, kryteriów branych pod uwagę w postępo-

waniu rekrutacyjnym otaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także

liczby punktów możliwych do uzyskanta zaposzczególne kryteria.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej |Jrzędu Gminy

Zapolice i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapollce,
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