SAO.0050.14.2022

ZARZADZENIE NR 14/2022
w6jta GMINY D^BOWIEC
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie: okreslenia terminow przeprowadzenia post^powania rekrutacyjnego i postQpowania
uzupetniajqcego, w tym termindw sktadania dokumentow do klas pierwszych publicznych szkot
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 zwiqzku 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 nast^puje:

§1. Okresia si^ nast^puj^ce terminy przeprowadzenia postQpowania rekrutacyjnego i post^powania
uzupetniaj^cego, w tym terminy sktadania dokumentow na rok szkoiny 2022/2023 do kias i
publicznych szk6t podstawowych, dia ktorych organem prowadzqcym jest Gmina D^bowiec:
Lp.

1.

2.

Rodzaj czynno^ci

Ztozenie wniosku o przyj^cie do kiasy pierwszej
szkoty podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi spetnienie przez kandydata
warunkow iub kryteridw branych pod uwagQ
w postQpowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisj^ rekrutacyjnq wnioskow
0 przyjQcie do kiasy pierwszej szkoty podstawowej
1 dokumentow potwierdzaj^cych spetnianie przez
kandydata warunkow Iub kryteriow branych pod
uwagQ w post^powaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczqcego komisji
rekrutacyjnej czynnoki, o ktorych mowa w art.

Termin

Termin

w postQpowaniu
rekrutacyjnym

w postQpowanlu
uzupetniajqcym

od 15 lutego 2022 r.
do 28 lutego 2022 r.

od 04 maja 2022 r.
do 17 maja 2022 r.

od 01 marca 2022 r.

od 18 maja 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

do 01 czerwca 2022 r.

15 marca 2022 r.

02 czerwca 2022 r.

od 16 marca 2022 r.

od 03 czerwca 2022 r.

do 22 marca 2022r.

do 09 czerwca 2022 r.

23 marca 2022 r.

10 czerwca 2022 r.

od 24 marca 2022 r.

od 13 czerwca 2022 r.

150 ust. 7 ustawy Prawo Oswiatowe.
3.

Podanie do pubiicznej wiadomosci przez komisji

rekrutacyjn^ listy kandydatow zakwalifikowanych
4.

5.

6.

i kandydatbw niezakwaiifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woii
przyjQcia w postaci pisemnego oswiadczenia
Podanie do pubiicznej wiadomosci przez komisji
rekrutacyjnq
listy
kandydatdw
przyj^tych
i kandydatow nieprzyj^tych
Procedura odwotawcza

§2. Wykonanie zarz^dzenia powierza si^ odpowiednio Dyrektorom
i Dyrektorom Zespotow Szkot prowadzonych przez Gmin^ D^bowiec.

Szkot Podstawowych

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

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

JT

/Mnre/n Boiek

Rada Gminy
D^bowiec
UCHWALA Nr XXXn/187/2017

Rady Gminy D^bowiec
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie okreslenia kryteriow wraz z odpowiadaj^cq im liczb^ punktow oraz
okreslenia dokumentdw niezb^dnych do potwierdzenia speinienia tych kryteriow

w post^powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatow zamieszkalych poza
obwodem publicznych szkol podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 446 z pozn. zm.), art. 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzaj^ce ustawy — Prawo oswiatowe(Dz. U.z 2017 r., poz. 60) oraz art. 133
ust. 2 i 3 w zw.z art. 29 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe(Dz.
U.z 2017 r., poz. 59)Rada Gminy D^bowiec uchwala,co nast^puje:

§ 1. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoly podstawowej, dla ktorych
organem prowadz^cym jest Gmina D^bowiec, mog^ bye przyj^ci do klasy pierwszej
publicznej szkoly podstawowej po przeprowadzeniu post^powania rekrutacyjnego, jezeli
szkola dysponuje wolnymi miejscami. Okresla si? nast?pujqce kryteria wraz z liczb^ punktdw
oraz dokumenty niezb?dne do potwierdzenia kryteriow:
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Kandydat ucz?szczal do przedszkola
lub oddzialu przedszkolnego w danej
miejscowosci gdzie znajduje si?

Liczba

Dokumenty

punktow

potwierdzenia kryteriow
Oswiadczenie rodzica/opiekuna

15

prawnego kandydata o jego
ucz?szczaniu do przedszkola
lub

szkola podstawowa

oddzialu

niezb?dne

do

przedszkolnego

w danej miejscowosci gdzie
znajduje
si?
szkola
podstawowa, dane potwierdza
dyrektor
na
podstawie
dokumentacji
b?d^cej
2.

Rodzenstwo kandydata ucz?szcza juz
do danej szkoly podstawowej

w posiadaniu danej jednostki
Oswiadczenie rodzica/ opiekuna
10

prawnego
0

ucz?szczaniu

kandydata
rodzenstwa

kandydata do danej szkoly
podstawowej, dane potwierdza
dyrektor
na
podstawie
dokumentacji
b?d4cej
3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata
pracuje w miejscowosci nalezqcej do
obwodu danej szkoly podstawowej

w posiadaniu danej szkoly
Oswiadczenie rodzica/opiekuna
8

prawnego
o
zatrudnieniu
w miejscowosci nalez^cej do
obwodu danej szkoly
podstawowej

4.

W obwodzie szkoly
podstawowej zamieszkujq krewni
kandydata wspieraj^cy rodzicow/

Oswiadczenie rodzica/opiekuna
4

prawnego

4

rodzicow/opiekunow
prawnych/rodzica
samotnie
wychowuj^cego o zatrudnieniu,
prowadzeniu
dzialalnosci
gospodarczej lub gospodarstwa
rolnego
Oswiadczenie rodzica/ opiekuna

4

prawnego

rodzica samotnie

wychowuj^cego/opiekunow prawnych
w zapewnieniu mu nale^ej opieki
5.

Kandydat,
ktorego
oboje
rodzice/opiekunowie prawni b^dz
rodzic
samotnie
wychowuj^cy
pracuj^, prowadz^
dzialalnosc
gospodarczq
lub
prowadz^

Oswiadczenie

gospodarstwo rolne
6.

Samotne wychowywania kandydata
w rodzinie

o

wychowywaniu
w

samotnym

kandydata

rodzinie

oraz

niewychowywaniu
zadnego
dziecka wspolnie z jego
rodzicem
(do wgl^du
prawomocny
wyrok
sadu
rodzinnego orzekaj^cy rozwod
lub separacj? lub akt zgonu).

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktow przez wi^cej niz jednego kandydata,
pierwszenstwo w przyj^ciu przyshiguje kandydatom rodzicow pracuj^cych, a w przypadku
braku rozstrzygni^cia- kandydatom najstarszym.
§ 2. Traci moc uchwala Nr XIV/96/16 Rady Gminy D^bowiec z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie okreslenia kryteriow wraz z odpowiadaj^c^ im liczbq punktow oraz okreslenia
dokumentow niezb^dnych do potwierdzenia spelnienia tych kryteriow w post^powaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatow zamieszkalych poza obwodem
publicznych szkol podstawowych i publicznych gimnazjow prowadzonych przez Gmin^
D^bowiec.

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

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

ODNICZACA

JiadyyGminy
eresa racnana

