Zarzadzenie N | 985 I 2021
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomosci kryteriow branych pod uwagQ w post9powaniu
rekrutacyjnym i postqpowaniu uzupehiajqcym na rok szkolny 202112022 do publicznych
pzedszkoli i oddzial6w pzedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych pzez

'

bming Zawiercie oraz dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelnienia tych
kryteriow, a takze liczby punkt6w mozliwej do uzyskania za poszczeg6lne kryteria

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(t.j.Dz.uz2o2ot.poz.713zp62n.zm.)otazaft.154ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 20',|6 roku Prawo
oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z p62n. zm.)
-zarzqdzam-

s1
publicznej wiadomosci kryteria brane pod uwagQ w postgpowaniu. rekrutacyjnym
na rok szkolny 2021l2ot2 do publicznych przedszkoli i oddzial6w
i postepowaniu uzupelniajqcym
'podstawowych
prowadzonych przez GminQ Zawiercie oraz dokumenty
ptedszkolnych w szkota;i
niezbqdne db potwierdzenia spelnienia tych kryteri6w, a takze liczbQ punkt6w mozliwq do uzyskania za
Podac

do

poszczeg6lne kryteria:

1.

postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
w sikolach podstawowych na rok szkolny 202112022 obowiqzutq:

W

1)
z1

i

oddzial6w pzedszkolnych

ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r' Prawo oswiatowe
poz.91Q
z p62n. zm.) uw. kryteria ustawowe'
(t. j. Dz. lJ.z2O2Or.
Rady Miejskiei w_zawierciu z dnia 28 tutego 2017 tokL
w
xxxv/318/17
kryteria okreslone
Kryteria okreslone w art. 131

ze
z

zmianami

w

uchwale

Nr

*XXtXlSql tlt

Rady Miejskiej

w

zawierciu

dnia 26 kwietnia 2017 r. tzw. kryteria lokalne.

brane
W przypadku liczby kandydat6w wiQkszej niz liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejnosci
(drugi
etap)'
lokalne
kryteria
nastepnie
a
etap),
.q'poi u*"ge kryt6ria usfawowe lpiLrwsiy

Kryteria ustawowe

-

brane pod uwagg na pierwszym etapie postApowgnta rekt utag!!!:g2

Welodzietnose rodzinY kandYdata
NiepelnosprawnoSi kandYdata
NiepetnosprawnoSd jednego z rodzic6w kandydata
Niepelnosprawnos6 obojga rodzic6w kandydata
Nieoelnosprawnosd rodzenstwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objecie kandydata pieczq zastepczq

Wartosc
kryterium
w Punktach

Kryteria lokalne brane pod uwagQ na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzenstwo kandydata kontynuuje edukacje

1

w

przedszkolu lub oddziale

pzedszkolnym w szkole podstawowej, do ktorego zlozono wniosek

3.

Oboje rodzicowopiekun6w prawnych kandydata pracujq

6

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mieszkajq na terenie gminy Zawiercie

1

s2

Ustala sig dokumenty, kt6re rodzice/prawni opiekunowie dolqczajq do wniosku:

1.

Dokumenty potwierdzaiqce spelnianie pzez kandydata kryteri6w ustawowych (art. 150 ust. 2 pKr
1 ustawy Prawo oswiatowe):

1)

2)

2
^3
.
4.
_
5.

Oswiadczenie o wielodzietnosci rodzinv kandvdata.

oneczenie o potzebie ksztalcenia speclaln6go wydane ze wzglgdu na niepernosprawnosc,
ozeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawnosii iub orzeczenie r6wnowazne
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitac.ii zawodowej ispotecznej
oraz zatrudnianiu os6b niepe.lnosprawnych (Dz.U. 2O2O poz. 426 z p62n. zm.)
3) Prawomocny wyroku sqdu rodzinnego ozekaiqcy rozw6d rub separacig rub akt zgonu oraz
oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka isp6rnre z
jego rodzicem.
D^okument poswiadczaiqcy obiecie dziecka pieczq zastepczq zgodnie z ustawq z dnia g
czerwca
2:11 | o wspieraniu rcdziny i pie.czy zastgpczej (Dz. U. ) 2020 i. poz. 821 z p6in. zm;1. Dokum_entami potwierdzaiqcJmi. spernianie przez kandydata kryteri6w ' rotarnycii (uchwala
.
Nrxxxv/318/r7
Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 ruteg; 2017 roku'ze zmianrmr
w uchwale M )<xxrv347 h7 Rady Miejskiej w zawierciu z dnia
26 t<wietnra -oiz r.;
sq oswiadczenia potwierdzajqce spelnienie wymagania.
Dokumenty sklada sie w oryginare, notariainie poswiadczonej kopii arbo w postacr
uzQdowo

poswiadczonego

odpisu lub wyciqgu z dokumentu lub kopii

za.zgodno$C z oryginalem ptzez rcdzicalprawnego opiekuna.

Oswiadczenia sklada siQ pod rygorem odpowiedzialnosci karnej

za

poswiadizone.l

skladanie falszywycn

oswiadczen. skradaiqcy oswiadczenie jest obowiqzany do z€warcia w nim krauzuri
naitglul{cej
tresci: ,,Jestem swiadomy odpowiedziarnosci karnej za zro2enie farszywego oswiaoczeniJ,.-' -

vwkonanie zatzEdzenia powierza siq oyret<tororl
przez Gmine Zawiercie.

3przeoszt<oti

i

szko.r podstawowych prowadzonycn

zaeEdzeniewchodzi w zycie z dniem poopr"anii louo*iqzuje do czasu zakonczenia postgpowania

rekrutacyjnego oraz postQpowanta uzupetntajqcego na rok szkolny 2O2.'
t2e12.

zyoenl

'x
'-J

