ZARZĄDZENIE NR 225/2017
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 7 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny
2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60), 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 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów
w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018,
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) wg załącznika nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej
oraz dyrektorom przedszkoli publicznych oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 9
im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Dzierżoniów.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2017 roku.

Projekt zarządzenia uzgodniono
z radcą prawnym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Dzierżoniów w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018
L.p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3

4

5

Termin postępowania
uzupełniającego

18- 28 kwietnia
2017 r.
do godz. 14.00

3 lipca - 18 sierpnia
2017 r.
do godz.14.00

do 8 maja 2017 r.

do 23 sierpnia 2017r.

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

15 maja 2017r.
godz. 14.00

24 sierpnia 2017 r.
godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia.

do 22 maja 2017 r.

do 28 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

do godz. 14.00

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

do 25 maja 2017 r.

do 30 sierpnia 2017 r.

do godz. 14.00

do godz. 14.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

2

Termin

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018,
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 / oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w Dzierżoniowie na rok szkolny 2017/2018 (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;
6) 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 2016 r.,
poz. 2046 z późn. zm), (o ile takie wystawiono);
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
4) 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 2016 r.,
poz. 575 z późn. zm);
3. Potwierdzenie przez Rodzica/ Rodziców/ Opiekunów prawnych woli zapisu dziecka
do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia. Dotyczy
Rodzica/ Rodziców/ Opiekunów prawnych, których dzieci zostaną ujęte na liście
zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 225/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Kryteria ustawowe
w pierwszym etapie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
1. Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 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 225/2017
Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 7.04.2017 r.

Kryteria określone przez organ prowadzący i odpowiadające
im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego (uzupełniającego)
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

3.

4.

Wartość
punktowa
15

10
oświadczenie rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych
5
deklaracja rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych
we wniosku
o przyjęcie dziecka
do przedszkola
3

Do przedszkola, do którego kandyduje
kandydat uczęszcza rodzeństwo kandydata
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

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
wniosek rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych
o przyjęcie dziecka
do przedszkola

1

1

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
oświadczenie rodzica/ rodziców/
prawnych opiekunów/
rodziców zastępczych

Uzasadnienie
do zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Dzierżoniów
1) Cel i przewidywane skutki:
Celem zarządzenia jest ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Dzierżoniów.
2) Aktualny stan faktyczny i prawnym:
Na Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa 27 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała
Nr XXXI/212/17 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Na rok szkolny 2017/2018
rekrutacja odbywać się będzie do trzech przedszkoli publicznych do Przedszkola Publicznego nr 1
im. Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem
Specjalnym, Przedszkola Publicznego nr 7 oraz do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Dzierżoniów.
W myśl art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej
liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, brane są 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. W niniejszym Zarządzeniu ustala się wartość każdego
kryterium - 10 pkt.
Zgodnie z art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) „W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole,

oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz
lokalnych

potrzeb

społecznych.

Organ

prowadzący

określa

dokumenty

niezbędne

do potwierdzenia tych kryteriów.
6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz
przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć
różną wartość”.
Na Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa 27 marca 2017 r. została podjęta Uchwała
Nr XXXII/219/17 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do

publicznych

przedszkoli,

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów.
Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stanowi iż: terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok
szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio
publiczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową.
Ponadto art. 204 ust. 2 stanowi iż: na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne
przedszkole lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej
wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy
- Prawo oświatowe (dotyczy kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego).
3) Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: brak
4) Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: brak.
5) Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
a) wewnętrzni:
- Wydział Infrastruktury Społecznej;
- Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Klienta.
b) zewnętrzni:
- Przedszkole Publiczne nr 1;
- Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym;
- Przedszkole Publiczne nr 7;
- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie.

