
SAO.0050.13.2022

ZARZADZENIE NR 13/2022

w6jta GMINY D^BOWIEC
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie: okre^lenia terminow przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego i postQpowania
uzupefniajqcego, w tym terminow sktadania dokumentow do przedszkoll I oddziatdw
przedszkoinych w pubiicznych szkotach podstawowych prowadzonych przez Gmin^ D^bowiec na
rok szkolny 2022/2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 z pozn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.U z 2021 r., poz. 1082 z pozn.zm.)

zarzqdzam, co nastQpuje:

§1. Okresia sIq nast^pujqce terminy przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego
i postQpowania uzupetniajqcego, w tym terminy sktadania dokumentow na rok szkoiny 2022/2023
do przedszkoli i oddziatow przedszkoinych w pubiicznych szkotach podstawowych, dia ktorych
organem prowadzqcymJestGmina D^bowiec:

Lp. Rodzaj czynnosci Termin

w postQpowanlu

rekrutacyjnym

Termin

w postQpowanfu

uzupetniajqcym
1. Ztozenie deklaracji przez rodzicdw dzieci

uczQSzczaJ^cych do przedszkoia, oddziatu

przedszkolnego w szkoie podstawowej
0 kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

od 7 lutego 2022 r.

do 14 lutego 2022 r.
-

2. Ztozenie wniosku o przyj^de do przedszkola,
oddziatu przedszkolnego w szkoie podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi spetnienie
przez kandydata warunkow lub kryteridw branych
pod uwagQ w postQpowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2022 r.

do 28 lutego 2022 r.

od 04 maja 2022 r.

do 17 maja 2022 r.

3. Weryfikacja przez komisj^ rekrutacyjnq
wnioskow o przyj^cie do przedszkola, oddziatu

przedszkolnego w szkoie podstawowej
i dokumentow potwierdzajgcych spetnianie przez

kandydata warunkow lub kryteriow branych pod
uwagQ w postQpowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewodnicz^cego komisji
rekrutacyjnej czynnosci, o ktorych mowa w art.

150 ust. 7 ustawy Prawo oswiatowe.

od 01 marca 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

od 18 maja 2022 r.

do 01 czerwca 2022 r.

4. Podanie do pubiicznej wiadomoici przez komisjQ
rekrutacyjnq listy kandydatow zakwalifikowanych

15 marca 2022 r. 02 czerwca 2022 r.



i kandydatow nlezakwalifikowanych

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjqcia w postad pisemnego oswiadczenia

od 16 marca 2022 r.

do 22 marca 2022 r.

od 03 czerwca 2022 r.

do 09 czerwca 2022 r.

6. Podanie do publicznej wiadomosci przez komisj^

rekrutacyjnq listy kandydatow przyj^tych
1 kandydatow nieprzyj^tych

23 marca 2022 r. 10 czerwca 2022 r.

7. Procedura odwotawcza od 24 marca 2022 r. od 13 czerwca 2022 r.

§2. Wykonanie zarzqdzenia powierza si^ odpowiednio Dyrektorom Szkot Podstawowych
i Dyrektorom Zespotow Szkot prowadzonych przez Gmin^ Dqbowiec.

§3. Zarz^dzenie podiega podaniu do publicznej wiadomoki przez ogtoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy D^bowiec.

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

OJT



Rada Gminy
D^bowiec

UCHWALA Nr XXXII/186/2017
rady gminy D^BOWIEC
z dnia 23 marca 2017 roku

^  Punktow oraz dokumentow niezb^dnych
duMcznvTh H "bowqzujqcych na drugim etapie post^powania rekrutacyjnego dop blicznych przedszkoli, oddziaJow przedszkolnych w publicznych szkoJacb
podstawowych lub publicznych innych form wychowania przcdszkolnego, dla ktdiych
organem prowadz^cym jest Gmina D^bowiec

Na P^dstawie art^ 18 ust.2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
( tj Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z pozn. zm.), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r

rzepisy wprowadzajqce ustaw? - Prawo oswiatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz art 131

U z 20177"noz Tqi R h'- r ^ ^016 r. PrLo os^atowe ( Dz. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy D^bowiee uchwala, co nast^puje;

Lb!; ^ punktow oraz dokumenty niezb?dne dopotwierdzenia faytenow, ktore maj^ zastosowanie na drugim etapie postepowania
retaacyjnego do publicznych przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w pubHcznych
szkolach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przcdszkolnego dla
ktorych organem prowadz^cym jest Gmina D^bowiec:

Lp.

4.

Kryterium

Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni),
rodzic samotnie wychowuj^cy kandydata
pracujg, prowadz^ dziaiainosc
gospodarczq, prowadzq gospodarstwo
rolne lub ucz^ si? w systemie dziennym

Wartosc

punktow

Deklarowany czas
w przedszkolu,
8 godzin dziennie

pobytu kandydata
wynosi co najmniej

Ucz?szczanie rodzenstwa kandydata do
tego samego przedszkola, oddziahi
przedszkolnego w publicznej szkole
Dodstawowej lub publicznej innej formic
wychowania przcdszkolnego
Wskazanie w rocznym zcznaniu
jodatkowym od osob fizycznych gminy
3?bowiec jako micjsca zamieszkania
obojga rodzicow ( opiekunow prawnych),
rodzica samotnie wychowuiaceao
kandydata

20

Dokumenty niezb?dne
potwierdzenia kryteriow
O

do

swiadczenie rodzicow
( opiekunow prawnych),
rodzica samotnie

wychowujqcego
o zatrudnieniu, prowadzeniu
dzialalnosci gospodarczej,
prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub pobieraniu nauki
w systemie dziennym

Informacja zawarta we
wniosku o przyj?cie lub
pisemne oswiadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

Informacja zawarta we
wniosku o przyj?cie lub
pisemne oswiadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

Za^wiadczenie z Urz?du
Skarbowego lub kserokopia
Dierwszej strony zeznania
3odatkowego z ostatniego roku
calendarzowego



5. Przedszkole zlokalizowane jest najblizej
miejsca zamieszkania kandydata

5 Informacja zawarta we
wniosku o przyj?cie lub
pisemne oswiadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)

6. Wskazania Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej lub innych instytucji
wspomagaiacych rodzin?

4 Informacja lub wniosek
z Gminnego Osrodka Pomocy
Soolecznej lub innei instytucii

7 W nrzvoadku uzyskania tej samej liczby punktow przez wi?cej niz jednego kandydata,prUguje kandydatom rodzicow pracuj.cych, a w przypadku
braku rozstrzygni^cia — kandydatom najstarszym.

S 2 Traci moc uchwala Nr VI/29/15 Rady Gminy D?bowieo z dnia 29 kwietnia 2015 r
t sorawie okreslenia kryteriow wraz z liczbEj punktow oraz dokumentow raezb?dnych do ic
potwierdzenia obowitizuj^cych na drugim etapie P°=t?powania retot^
przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla ktorych organe
pro wadz^cym jest Gmina D^bowiec.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy D?bowiec.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienmku
Urz?dowym Wojewodztwa Podkarpackiego.

ODNICZ/^CA

wnaeresa


