
W6jt Gminy Starcra
4 2 - 2 6 I  S t a r c z a

ul. Gminna 4

Zarzqdzenie Nr 72.2421

W6jta GminY Starcza

z dnia 27 styczniaZ}Z1r.

w sprawie ustalenia harmonog:amu czynno6ci w postgpowaniu rekrutacyinym

oraz postgpowaniu uzupetniajacym do publicznego przedszkola

oraz klasy I publicznej szkoty podstawowei dzialaiqcych na terenie Gminy Starcza

na rok szkolnY 202112022

Na oodstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2016r. - Prawo o$wiatowe (Dz. U. z202}r- poz' 910 zpotn'zm')

zarzqdzam, co nastqPuie:

s1.
Dyrektorzy plac6wek oSwiatovrych dzialajqcych na terenie Gminy Starcza prowadzq

rekrutacjg na rok szkolny 2A212A22 na podstawie zapis6w ustawy z dnia 14 grudnia

2016r. - prawo oSwiatowe (Dz. U. z 202Or. poz. 910 z p62n. zm.) oraz zapis6w

n i n iej szeg o zarz4dzenia -

s2.
Harmonogram c4ynno6ci w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz postqpowaniu

uzupetniajqcym do publicznego przedszkola dzialai4cego na terenie Gminy Starcza na

rok szkolny 2021t2022 okreiilazalqcznik nr 1 do za|.zEdzenia.

s3.
Harmonogram czynnoSci w postqpowaniu rekrutacyjnym araz postgpowaniu

uzupetniajqcym do klasy I publicznej szkoty podstawowej dziatajqcej na terenie Gminy

Starcza na rok szkolny 2}ZJ,l2122okre6la zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia-

s4.
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig dyrektorom placowek o6wiatowych dziatajqcych

na terenie GminY Starcza.

s5.
Zarz4dzenie wchodziw zycie z dniem podpisania'



Zalqczniknr 1

do ZarzEdzenia nr 12.2021

W6jta Gminy Starcza

z dnia 27 stycznia2021r.

Harmonogram czynno6ci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu

uzupelniajqcym do publicznego przedszkola dzialajqcego na terenie Gminy

Starcza na rok szkolny 2021/,2022

1. W postqpowaniu rekrutacyjnym do pzedszkola biorq udziaf dzieci w wieku od 3 do

6 lat. W postqpowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczqdzieci, kt6re w roku szkolnym

2O2O12O21 uczeszczaty do przedszkola. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci

sktadajq na kolejny rok szkolny deklaracjq o kontynuowaniu wychowania

przedszkolnego.

Deklaracjq, o kt6rej mowa powyzej rodzic (prawny opiekun) sklada w terminie do

28.02.2021r.

Na pozostale wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza siQ postqpowanie

rekrutacyjne. Postqpowanie rekrutacyjne odbywa sig na wniosek rodzic6w

(prawnych opiekun6w) w oparciu o kryteria, o kt6rych mowa w pkt 4 i 5 ponizq oraz

zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt 8 ponizej.

Wniosek moze by6 pobrany w przedszkolu. Po wypelnieniu i podpisaniu rodzice

(opiekunowie prawni) skladajq wniosek do przedszkola, w kt6rym ubiegajq siq o

miejsce dla dziecka.

Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powolana przez

dyrektora przedszkola. Dyrektor Wznacza przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku wiqkszej liczby kandydat6w ni2 liczba miejsc w przedszkolu, w

pierwszym etapie postqpowania rekrutacyjnego sE brane pod uwagQ lqcznie

nastqpujqce kryteria ustawowe zgodnie z art. 131 ust. 1-3 ustawy Prawo

oSwiatowe.

2.

3 .

4.

L.p. Kryteria brane pod

uwage

l lo56

punkt6w

Dokumenty niezbgdne do potwierdzenia

spelniania kryteri6w

1. WielodzietnoSc

rodziny kandydata

20 Oswiadczenie o wielodzietno6ci rodziny

kandydata



2. NiepelnosprawnoS6

kandydata

20 Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego wydane ze wzglqdu na

niepelnosprawnoS6 lub o stopniu

niepelnosprawno6ci lub orzeczenie

r6wnowazne w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji

zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

osob niepelnosprawnych (Dz. lJ. z 2020r.
poz. 426 z po2n. zm.)

3. NiepelnosprawnoS6

jednego z rodzic6w

kandydata

20 Orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o

stopniu niepelnosprawno6ci lub orzeczenie

rownowaZne w rozumieniu pzepis6w ustawy
zdnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji

zawodowej i spoleczn ej orazzatrudnianiu

os6b niepelnosprawnych (Dz. U. 2 2020r.
poz.426 zp62n. zm.)

4. NiepelnosprawnoSc

obojga rodzic6w

kandydata

20 Orzeczenie o niepetnosprawnosci lub o
stopniu niepelnosprawno6ci lub orzeczenie

r6wnowazne w rozumieniu pzepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznq oraz zatrudnianiu

os6b niepetnosprawnych (Dz. lJ. 2 2020r.
poz.426 zpo2n. zm.)

5. NiepelnosprawnoS6

rodzeristwa

kandydata

20 Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia
specjalnego wydane ze wzglqdu na

niepelnosprawno6d lub o stopniu

niepelnosprawnoSci lub orzeczenie

r6wnowazne w rozumieniu pzepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji

zawodowej i spoleczn ej orazzatrudnianiu

osob niepetnosprawnych (Dz. u. 2 2020r.
poz. 426 zp62n. zm.)



6. Samotne

wychowywanie

kandydata w rodzinie

20 Prawomocny wyrok sqdu orzekajqcy rozw6d

lub separacjq lub akt zgonu oraz

o6wiadczenie o samotnym wychowywaniu

dziecka oraz niewychowyruaniu 2adnego

dziecka wsp6lnie z jego rodzicem

7. Objgcie kandydata

pieczq zastqpczq

20 Dokument poSwiadczajEcy objqcie dziecka

pieczq zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca

2011r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy

zastgpczej (Dz. U. 22020r. poz.821 zp62n.

zm.)

5. W przypadku r6wnozgdnych wynik6w uzyskanych w pierwszym etapie

postepowania rekrutacyjnego lub jezeli po zakoriczeniu tego etapu przedszkole

nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego

brane sq pod uwagg tqcznie nastqpujqce kryteria organu prowadzqcego zgodnie z

Uchwalq Rady Gminy Starcza Nr 176.XXV11.2018 z dnia 19 czerwca 2018r. w

sprawie okre6lenia kryteri6w na drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego do

pzedszkola publicznego prowadzonego pzez Gming Starcza oraz okre6lenia

dokument6w niezbqdnych do potwierdzenia tych kryteri6w.

L.p. Nazwa kryterium
Liczba

punkt6w

Dokumenty potwierdzajqce

spelnienie kryterium

1. Zamieszkanie kandydata na

terenie Gminy Starcza

15 OSwiadczenie

rodzica/opiekuna prawnego

2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni

kandydata lub rodzic samotnie

wychowujqcy dziecko spelniajq co

najmniej jednq z przeslanek:

a) pracujq,

b) studiujq albo uczq sig w trybie

dziennym,

c) prowadzq gospodarstwo rolne,

d) p rowad zq pozar olniczq

dziala lno56 gospodarczq

15 OSwiadczenie

rodzica/opiekuna prawnego



3. Rodzenstwo kandydata

kontynuuje edukacjg pzedszkolnq

w nastqpnym roku szkolnym w tym
przedszkolu

5 Dane potwierdza dyrektor

przedszkola na podstawie

dokumentacji bqdqcejw

posiadaniu przedszkola

6. Inne dokumenty niezbqdne w postgpowaniu rekrutacyjnym, o ktorym mowa w pkt 2
powyzej:

o wniosek o przyjgcie kandydata do przedszkola,

. o6wiadczenie rodzic6w (prawnych opiekun6w) potwierd zalqce wolq przyjqcia
kandydata po ogloszeniu przez komisjq rekrutacyjnq listy kandydatow
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pzedszkola.

7 - W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki,
odzywiania oraz metod opiekuficzo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje
dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia,
stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

8. Harmonogram czynno5ci w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelniajEcym do publicznego przedszkola dzialajqcego na terenie Gminy
Starcza na rok szkolny 202112022

L.p. Rodzaj czynno6ci

Termin w

postgpowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postqpowaniu

uzupetniajEcym

1.

Zo2enie przez rodzic6w deklaracji

kontyn uacji uczqszczania dziecka do
przedszkola w roku szkolnym 202112022

do 28.02.2021r.

2 .

Zrolenie wniosku o przyjgcie do
przedszkola wraz z dokumentami

potwierdzajqcym i speln ien ie pzez

kandydata warunk6w lub kryteri6w branych
pod uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021r.

15.03.2021r.

04.05.2021r.

10.05.2021r.



3.

Weryfikacj a przez komisjq rekrutacyj nq

wniosk6w o przyjqcie do przedszkola i

dokumentow potwierdzajqcych spetnianie

przez kandydata warunk6w lub kryteri6w

branych pod uwagq w postqPowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokotlanie przez

przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej

czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 150 ust.

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo

oSwiatowe

do 22.03.2021r. do 17.05.2021r.

4.

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez

komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandydat6w

niezakwalifikowanych

29.03.2021r. 24.05.2021r.

5 .

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjgcia dziecka do przedszkola w

postaci pisemnego o6wiadczenia

do 06.04.2021r.do 31 .05.2021r.

6.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez

komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w

przyjqtych i kandydat6w nieprzyjqtych

do 12.04.2021r.do 07.06.2021r.

9.

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo6ci listy kandydat6w

przyjqtych i nieprzyjgtych, rodzic moZe wystqpi6 do komisji rekrutacyjnej

z wnioskiem o spozqdzenie uzasadnienia odmowy przyjgcia kandydata do

przedszkola.

Uzasadnienie sporzqdza siq w terminie 5 dni od dnia wystqpienia pzez rodzica

kandydata z wnioskiem, o kt6rym mowa w pkt 9a.

Rodzic kandydata moZe wnieS6 do dyrektora przedszkola odwolanie od

rozstrzygniqcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania

uzasadnienia.

Dyrektor pzedszkola rozpatruje odwotanie od rozstrzygniqcia komisji

rekrutacyjnej, o kt6rym mowa w pkt 9c w terminie 7 dni od dnia otrzymania

odwotania. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola stuzy skarga do sqdu

administracyjnego.

b)

c)

d)



10. Jezeli po pzeprowadzeniu postqpowania rekrutacyjnego pzedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postgpowanie

uzupelniajqce zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt 8.
11. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gminy Starcza mogq by6 przyjqci do

przedszkola, jezeli po przeprowadzeniu postqpowania rekrutacyjnego gmina nadal
dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

12. Formularze dokument6w, o ktorych mowa w pkt 1,2, 4, s i 6 mozna pobraC

osobiScie w siedzibie przedszkola w godzinach jego pracy lub pobra6 ze strony
internetowej przedszkola.



Zalqczniknr 2

do Zarzqdzenia nr 12.2021

Wojta Gminy Starcza

z dnia 27 stycznia202lr.

Harmonogram czynnosci w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu

uzupelniajEcym do klasy l publicznej szkoty podstawowei dzialajqcej na terenie

Gminy Starcza na rok szkolny 202112022

1. Dzieci zamieszkate w obwodzie szkoty podstawowej pzyjmowane sq do klasy I na

podstawie zgNoszenia rodzic6w (prawnych opiekun6w).

Zgloszenie, o kt6rym mowa powyzej rodzic sktada do 31 marca 2021r. wlqcznie'

2. Dzieci spoza obwodu szkoty podstawowej mogE by6 przyjqte do klasy I po

pzeprowadzeniu postqpowania rekrutacyjnego oraz postqpowania

uzupelniajqcego, je$li szkota nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postgpowanie rekrutacyjne odbywa siQ na wniosek rodzic6w (prawnych

opiekun6w) w oparciu o kryteria, o ktorych mowa w pkt 4 oraz zgodnie z

harmonogramem opisanym w pkt 6 ponizej.

3. postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powolana przez

dyrektora szkoty. Dyrektor Wznacza przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej.

4. W przypadku wiqkszel liczby kandydat6w niZ liczba wolnych miejsc w szkole

podstawowej, w postqpowaniu rekrutacyjnym brane sq pod uwagq lqcznie

nastqpujqce kryteria organu prowadzqcego zgodnie z Uchwatq Rady Gminy

Starcza Nr 177.XXVll .2018 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie okreSlenia

kryteri6w naboru kandydat6w w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

szkoty podstawowej zamieszkalych poza obwodem szkoly, dla kt6rych organem

prowadzqcym jest Gmina Starcza oraz okre6lenia dokument6w niezbqdnych do

potwierdzen ia tych krYteri6w.

L.p. Nazwa kryterium Liczba

punkt6w

DokumentY

potwierdzajqce kryterium

1. Najkrotsza odlegto66 od miejsca

zamieszkania kandydata w

rozumieniu art. 25 kc do szkoty liczqc

dojazd Srodkami komunikacji

6 OSwiadczenie

rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu

zamieszkania



publicznej

2. Rodzefi stwo ka ndyda ta uczqszcza
juz do szkoty

2 Dane potwierdza dyrektor

szkoty na podstawie

dokumentacji bqdqcejw

posiadaniu szkoly

3. Siedziba pracodawcy

rodzica/opiekuna prawnego znajduje

sig w obwodzie szkoty

4 OSwiadczenie

rodzica/opiekuna prawnego

kandydata o miejscu pracy

5. Inne dokumenty niezbqdne w postqpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 1 i 2:
. zgloszenie dziecka do klasy I szkoty podstawowej

o wniosek o przyjgcie kandydata do klasy I szkoty podstawowej

o oSwiadczenie rodzic6w (prawnych opiekun6w) potwierdzalqce wolq przyiqcia

kandydata do szkoly po ogloszeniu przez komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanych do szkoty podstawowej.

6. Harmonogram czynno6ci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu

uzupelniajqcym do klasy I szkoly podstawowej dzialajqcej na terenie Gminy

Starcza na rok szkolny 202'112022.

L.p. Rodzaj czynnoSci

Termin w

postqpowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postqpowaniu

uzupetniajEcym

1.

ZloZenie wniosku o przyjgcie do szkoty

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzajqcym i speln ien ie przez

kandydata warunk6w lub kryteri6w

branych pod uwagq w postqpowaniu

rekrutacyjnym

01.03.2021r.

16.03.2021r.

04.05.2021r.

10.05.2021r.

2 .

Weryfikacj a przez kom isjg rekrutacyj nq

wniosk6w o przyjqcie do szkoty

podstawowej i dokumentow

potwierdzajqcych spelnianie przez

kandydata warunk6w lub kryteri6w

do 23.03.2021r. do 17.05.2021r.



branych pod uwagq w PostqPowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewod n iczEcego kom isj i rekrutacyj nej

czynno5ci, o kt6rych mowa w art. 150 ust.

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -

Prawo o6wiatowe

3.

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez

komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandYdat6w

niezakwalifikowanych

06.04.2021r. 24.05.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjqcia dziecka do szkoly w postaci

pisemnego o5wiadczenia

do 12.04.2021r. do 31 .05.2021r.

6.

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez

komisjq rekrutacyjnq listy kandydat6w

pzyjgtych i kandydat6w nieprzyjqtych

do 19.04.2021r.do 07.06.2021r.

@q


