
ZARZĄDZENIE NR 14/2021
WÓJTA GMINY DĘBOWIEC
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
póz. 713 z późn. zm. ), oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 154 ust. l pkt l ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r., póz. 910 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas l
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec:

Lp. Rodzaj czynności

l. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
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 Prawo Oświatowe.

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

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

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

6. Procedura odwoławcza

Termin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 17 lutego 2021 r.
do 04 marca 2021 r.

od 05 marca 2021 r.

do 18 marca 2021 r.

19 marca 2021 r.

od 22 marca 2021 r.

do 29 marca 2021 r.

30 marca 2021 r.

od 30 marca 2021 r

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

od 30 kwietnia 2021 r.

do 13 maja 2021 r.

od 14 maja 2021 r.
do 28 maja 2021 r.

31 maja 2021 r.

od 01 czerwca 2021 r.

do 07 czerwca 2021 r.

08 czerwca 2021 r.

od 08 czerwca 2021 r.



§2. Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio Dyrektorom Szkół Podstawowych
i Dyrektorom Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Dębowiec.

§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Dębowiec.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Rada Gminy
Dębowiec

UCHWAŁA Nr XXXII/187/2017
Rady Gminy Dębowiec

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznych szkól podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., póz. 446 z późn. zm. ), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 gmdnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., póz. 60) oraz art. 133
ust. 2i 3 wzw. z art. 29 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.
U. z 2017 r., póz. 59) Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje:

§ l. l. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec, mogą być przyjęci do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium

l. Kandydat uczęszczał do przedszkola
lub oddziału przedszkohiego w danej
miejscowości gdzie znajduje się
szkoła podstawowa

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już
do danej szkoły podstawowej

Rodzic/opiekun prawny kandydata
pracuje w miejscowości należącej do
obwodu danej szkoły podstawowej

Liczba Dokumenty niezbędne do
unktów otwierdzenia teriów

Oświadczenie rodzica/opiekuna
15 prawnego kandydata o jego

uczęszczaniu do przedszkola
lub oddziahi przedszkolnego
w danej miejscowości gdzie
znajduje się szkoła
podstawowa, dane potwierdza
dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej
w posiadaniu dane" jednostki
Oświadczenie rodzica/ opiekuna

10 prawnego kandydata
o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danej szkoły
podstawowej, dane potwierdza
dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej
w posiadaniu danej szkoły
Oświadczenie rodzica/opiekuna

8 prawnego o zatmdnieniu
w miejscowości należącej do
obwodu danej szkoły
podstawowej



W obwodzie szkoły
podstawowej zamieszkują krewni
kandydata wspierający rodziców/
rodzica samotnie

wychowuj ącego/opiekunów prawnych
w za ewnieniu mu należyte o ieki
Kandydat, którego oboje
rodzice/opiekunowie prawni bądź
rodzic samotnie

pracują, prowadzą
gospodarczą lub
gospodarstwo rolne

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

wychowujący
działalność

prowadzą

Samotne wychowywania kandydata
w rodzinie

Oświadczenie

4 rodziców/opiekunów
prawnych/rodzica samotnie
wychowującego o zatrudnieniu,
prowadzeniu działalności
gospodarczej lub gospodarstwa
rolnego
Oświadczenie rodzica/ opiekuna

4 prawnego o samotnym
wychowywaniu kandydata
w rodzime oraz

niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego
rodzicem (do wglądu
prawomocny wyrok sadu
rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu).

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata,
pierwszeństwo w przyjęciu przyshiguje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku
braku rozsti-zygnięcia - kandydatom najstarszym.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Dębowiec z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu
rekmtacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Dębowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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