REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI
wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U z 2020 r. poz. 910 z póź.zm.)

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania
przedszkolnego

KRYTERIA

LICZBA
WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
PUNKTÓW

1. wielodzietność rodziny
kandydata

100 pkt.

2.niepełnosprawność
kandydata

100 pkt.

3.niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

100 pkt.

4.niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata

100 pkt.

5.niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

100 pkt.

6.samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.objęcie kandydata pieczą
zastępczą

do 19 marca 2021 r.

100 pkt.

100 pkt.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

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. 2020 poz. 426 z późn.zm.)
- składane w oryginale lub kopie poświadczone za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka - składane w
oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z
powyższych przypadków oświadczenie o nie
wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 2020 poz. 821) - składany w oryginale lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca na rok szkolny 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci w wieku
3– 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Wypełniony Wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć
w wybranej placówce zgodnie z przedstawionym harmonogramem rekrutacji.

Terminy postępowania Rodzaj czynności
rekrutacyjnego i
postępowania
uzupełniającego do
oddziału
przedszkolnego i
przedszkoli, dla
których organem
prowadzącym jest
Gmina KocmyrzówLuborzyca

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

na rok szk. 2020/2021

1.

Składanie deklaracji o
kontynuacji wychowania
przedszkolnego

do 19 marca 2021 r.

-----

2.

Składanie wniosków o
przyjęcie do przedszkola
lub oddziału
przedszkolnego wraz z
dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie przez
kandydata kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym

od 19 marca do 31
marca 2021 r.

od 3 maja do 14 maja
2021 r.

3.

Weryfikacja przez
komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego i
dokumentów
potwierdzających
spełnianie przez
kandydata kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym

do 12 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r.

dokonanie przez
przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej
czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z
późn. zm.)
4.

Podanie do publicznej
16 kwietnia 2021 r.
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych

21 maja 2021 r.

5.

Potwierdzenie przez
od 19 kwietnia do 23
rodzica kandydata woli
kwietnia 2021 r.
przyjęcia do danego
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w postaci
pisemnego oświadczenia

od 24 maja do 28 maja
2021 r.

6.

Podanie do publicznej
30 kwietnia 2021 r.
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

30 maja 2021 r.

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
Zgodnie z Uchwałą NR XXII/206/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
roku

z dnia 11 lutego 2021

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca

L.P Kryteria drugiego etapu postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę KocmyrzówLuborzyca

1

1)oboje rodzice/opiekunowie prawni
kandydata
(lub rodzic/opiekun prawny w przypadku
samotnego wychowywania kandydata)
pozostają w zatrudnieniu, prowadzą
działalność gospodarczą lub pobierają
naukę w systemie stacjonarnym
2) w przypadku, gdy jeden z rodziców
opiekunów prawnych kandydata (nie
dotyczy rodzica/opiekuna prawnego

Punkty

10

5

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu lub wykonywaniu
pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej;
zaświadczenie szkoły/uczelni
o pobieraniu nauki
w systemie stacjonarnym; wydruk
z CEIDG lub z KRS - o aktualnym
prowadzeniu działalności
gospodarczej

samotnie wychowującego kandydata)
pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi
działalność gospodarczą
lub pobierają naukę w systemie
stacjonarnym

2

w odniesieniu do miejsca odprowadzania
podatku od osób fizycznych:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni
kandydata
(w przypadku samotnego wychowywania
kandydata rodzic/opiekun prawny) w
rocznym zeznaniu podatkowym w podatku
dochodowym od osób fizycznych wskazują
miejsca zamieszkania na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

20

2 )jedno z rodziców/opiekunów prawnych
kandydata (nie dotyczy rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego
kandydata)
w rocznym zeznaniu podatkowym w
podatku
dochodowym od osób fizycznych wskazuje
miejsca zamieszkania na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

10

3

rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie
uczęszczało nadal do tego samego:
przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub
innego oddziału klasowego w tej szkole, w
roku szkolnym, na który przeprowadzana
jest rekrutacja

3

4

Kandydat trzyletni i czteroletni ubiegający
się
o przyjęcie:
1) do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej

3

2) do przedszkola

7

5

6

Kandydat pięcioletni i sześcioletni
ubiegający się o przyjęcie:
1) do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej obwodowej ze względu na
miejsca zamieszkania dziecka

kopie pierwszej strony rocznego
zeznania podatkowego za rok
poprzedzający rok w którym odbywa
się rekrutacja z potwierdzeniem jego
złożenia w urzędzie skarbowym, lub
wydruk pierwszej strony w/w
zeznania podatkowego złożonego
drogą elektroniczną, wraz z
urzędowym poświadczeniem jego
odbioru, lub kopia zgłoszenia
identyfikacyjnego lub
aktualizacyjnego z potwierdzeniem
jego złożenia w urzędzie skarbowym

Pisemne oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
uczęszczaniu przez rodzeństwo
kandydata w roku szkolnym na który
przeprowadzana jest rekrutacja do
tego samego: przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej
lub innego oddziału klasowego w tej
szkole podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola.

Wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola
14

2) do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej nie obwodowej ze względu na
miejsca zamieszkania dziecka

5

3) do przedszkola

2

Miejsce zatrudnienia lub prowadzenia

1

Dokument potwierdzający adres

działalności gospodarczej rodzica/opiekuna
prawego na terenie obwodu szkoły
podstawowej w której prowadzony jest
oddział przedszkolny do którego
składany jest wniosek o przyjęcie/na terenie
obwodu szkoły podstawowej na którym
siedzibę ma przedszkole do którego
składany jest wniosek o przyjęcie

miejsce pracy lub prowadzenia
działalności
gospodarczej

Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca

L.P

Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę
Kocmyrzów-Luborzyca

1

oboje rodzice/opiekunowie prawni
kandydata (lub w przypadku samotnego
wychowywania kandydata rodzic/opiekun
prawny) zamieszkują na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca i w rozliczeniach
podatku od osób fizycznych, oboje
rodzice/opiekunowie prawni (lub w
przypadku samotnego wychowywania
kandydata rodzic/opiekun prawny)
wskazują miejsca zamieszkania na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2

jeden z rodziców/opiekunów prawnych (nie
dotyczy rodzica/opiekuna prawnego
samotnie wychowującego kandydata)
zamieszkuje na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca i
rodzic/opiekun prawny z którym
zamieszkuje kandydat w rozliczeniu
podatku od osób fizycznych wskazuje
miejsca zamieszkania na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

Punkty

28

10

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów
Oświadczenie rodziców (lub w
przypadku samotnego wychowywania
kandydata rodzic/opiekun prawny) o
stałym zamieszkaniu na terenie
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
wraz z informacją o okresie
zamieszkania, tytule prawnym do
lokalu/budynku,zameldowaniu na
pobyt stały, kopie pierwszej strony
rocznego zeznania podatkowego za
rok poprzedzający rok w którym
odbywa się rekrutacja z
potwierdzeniem jego złożenia w
urzędzie skarbowym lub wydruk
pierwszej strony w/w zeznania
złożonego drogą elektroniczną wraz z
urzędowym poświadczeniem jego
odbioru, lub kopia zgłoszenia
identyfikacyjnego lub
aktualizacyjnego z potwierdzeniem
jego złożenia w urzędzie skarbowym
Oświadczenie rodzica o stałym
zamieszkaniu na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca wraz z
informacją o okresie zamieszkania,
tytule prawnym do lokalu/budynku,
zameldowaniu na pobyt stały, kopie
pierwszej strony rocznego zeznania
podatkowego za rok poprzedzający
rok w którym odbywa się rekrutacja z
potwierdzeniem jego złożenia w
urzędzie skarbowym lub wydruk
pierwszej strony w/w zeznania
złożonego drogą elektroniczną wraz z
urzędowym poświadczeniem jego
odbioru, lub kopia zgłoszenia

identyfikacyjnego lub
aktualizacyjnego z potwierdzeniem
jego złożenia w urzędzie skarbowym

3

rodzeństwo kandydata realizujące
obowiązek szkolny w szkole podstawowej
uczęszcza już do tej szkoły podstawowej;

9

oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa
do szkoły podstawowej, do której
kandydat ubiega się o przyjęcie

4

kandydat uczęszcza już do oddziału
przedszkolnego w tej szkole podstawowej

5

spełnienie kryterium potwierdza
dyrektor szkoły

5

rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni
lub prowadzą działalność gospodarczą w
obwodzie tej szkoły podstawowej

2

dokument potwierdzający adres
miejsca pracy lub miejscu
prowadzenia działalności
gospodarczej

6

w obwodzie tej szkoły zamieszkują krewni
kandydata, wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w
zapewnieniu mu należytej opieki przed i po
zakończonych zajęciach w szkole

1

pisemne oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego kandydata.

