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B2-44O Dzierzgott Za%qdzenie Nr 51 9/2017

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia termin6w przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelniajqcego w tym skladania dokument6w, na rok szkolny 201712018 do przedszkoli pubticznych

i oddzial6w przedszkolnych przy szkolach podstawowych prowadzonych przez cmine Dzierzgofi

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzajqce

ustawq - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017 , poz. 60) w zwiqzku z Uchwalq Nr XXV/20512017 Rady Miejskiej w

Dzierzgoniu z dnia 8lutego 2017 roku w sprawie okreslenia kryteri6w rekrutacji do pulicznych przedszkoli i

oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminq Dzierzgori

oraz dokument6w niezbqdnych do potwierdzenia tych kryteri6w zarzadzam, co nastQpuje:

S 1. Ustalam terminy przeprowadzania postqpowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajqcego, w tym

skladania dokument6w na rok szkolny 2017120'18, stanowiace zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

S 2. Dokumenty w postqpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 201712018, w tym niezbqdne do
potwierdzenia kryteri6w okreSlone zoslaly w Uchwale nr XXV/20512017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia

8 lutego 2017 toku w sprawie okreSlenia kryteri6w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzial6w
przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminq Dzierzgoh oraz

dokument6w niezbqdnych do potwierdzenia tych kryteri6w.

$ 3. Niniejsze zarzqdzenia podlega ogloszeniu do publicznej wiadomo6ci.

S 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Spraw

O6wiaty, Kultury i Zdrowia.

Spolecznych, Obywatelskich,

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 519/2017 Burmistrza Dziengonia z dnia 27 lutego 2017 roku

Harmonogram
pE eprowadzenie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajqcego, w tym terminy

skladania dokument6w na rok szkolny 201712018 do przedszkoli publicznych i oddzial6w
przedszkolnych przy szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmine DziezgoR

Rodzaj czynno5ci Terminy w postepowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w postgpowaniu
uzupelniajqcym

Zlozenie wniosku o przyjQcie do
przedszkoli publicznych i oddzial6w
przedszkolnych przy szkolach
podstawovvych prowadzonych przez
Gminq Dzietzgoh wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi
spelnienie kryteri6w branych pod
uwagq w postqpowaniu rekrutacyjnym

24.03.2017 1.04.2017

Weryfikacja przez komisjq
rekrutacyjnq wniosk6w o przyjqcie do
przedszkoli publicznych i oddzial6w
przedszkolnych przy szkolach
podstawowych prowadzonych przez
Gminq Dzierzgori i dokument6w
potwierdzajqcych spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagQ w postepowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczqcego kom isji
rekrutacyjnej czynnoSci ustawowych

31.03.2017 7.04.20't7

Podanie do publicznej wiadomosci
przez komisjq rekrutacyjnq list
kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwalifikowanych

31.03.2017 7.04.20't7

Potwierdzenie ptzez rcdzica
kandydata woli przyjQcia w postaci
pisemnego oSwiadczenia

10.04.2017 10.04.2017

Podanie do publicznej wiadomo6ci
przez komisjq rekrutacyjna listy
kandydat6w przyjqtych i kandydat6w
nieprzyjQtych

15.04.2017 15.04.2017

I.



RADAMIEJSKA
w DZIERZGONIU

Plac Wolno6ci I
82-140 Dz'elz'goit UCHWALA NR XXV/205/201 7

RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 8 lutego 201 7 r.

wsprawie okre6lenia kryteri6w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmine Dzierzgotl oraz dokument6w

niezbednych do potwierdzenia tych kryteri6w.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo OSwiatowe (Dz.U. 22017 r.,
poz.59) art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016roku - Przepisy wprowadzajEce ustawe - Prawo
o5wiatowe (Dz.U.2017 poz.60) w zwiqzku zaft.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia Smarca 1990roku
o samorzqdzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)) uchwala siQ, co nastQpuje:

g 1.1. Okresla sie kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli ioddzial6w przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych pzez Gmine Dzierzgof' na drugim etapie
postepowania rekrutacyjnego oraz warto66 kryteri6w w punktach:

1)dziecko, kt6rego oboje rodzice pracujq, wykonujq prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczq
sig w trybie dziennym, prowadzE gospodarstwo rolne lub dzialalnosi gospodarczE - kryterium
stosuje sie r6wniez do rodzica samotnie wychowujEcego dziecko - 5 punkt6w,

2) dziecko, kt6rego rodzeristwo w kolejnym roku szkolnym bedzie kontynuowalo edukacje pzedszkolnE
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 2 punkty,

3) zadeklarowana we wniosku liczba godzin korzystania z wychowania pzedszkolnego ponad s-cio
godzinny, bezplatny czas wychowania pzedszkolnego - za kazdq godzing powyzej 5 godzin -
l  punkt,

4) dziecko z wydanq opiniq o potzebie wczesnego wspomagania rozwoju - 2 punkty.

2. Dokumentami niezbgdnymi do potwierdzenia spelniania kryteri6w, o kt6rych mowa w ust. 1 sq:

1)w zakresie pktl - za5wiad czenie z zakladu pracy potwierdzajqce zatrudnienie, oSwiadczenie
o prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, zaSwiadczenie ze szkoly
o pobieraniu nauki,

2) w zakresie pkt 2 i 3 - o6wiadczenie rodzic6w,

3) w zakresie pkt 4 - kopia opinii Poradni Psychologiczno'Pedagogicznej potwierdzona ptzez rcdzica
za zgodnoge z oryginalem

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Dziezgonia.

g 3. Traci moc Uchwala Nr V14212015 Rady Miejskiej w Dziezgoniu z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie okre5lenia kryteri6w rekrutacji do samorzqdowych pzedszkoli i oddziaN6w pzedszkolnych
pzy szkolach podstawowych oraz dokument6w niezbednych do potweirdzenia tych kryteri6w.

S 3. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie
w dniu 14 grudnia 2016 roku pzyjgto ustawe - prawo oswiatowe. podjgcie powy2szej uchwaly

ma na celu aktualizacje do obecnego stanu prawnego. Zgodnie z ar1.131 ww ustawydo przedszkoii
publicznych przyjmowane sq dzieci zamieszkale na terenie danej gminy. w pzypadku wigkszej
liczby kandydat6w ni2 liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego brane sq pod uwage Nqcznie tzw. kryterra ustawowe:

1)wielodzietnoS6 rodziny kandydata,

2)niepelnosprawno56 kandydata,

3)n iepelnosprawnoS6 jednego z rodzicow kandydata,
4)niepelnosprawno56 obojga rodzic6w kandydata,
5)niepelnosprawnoS6 rodzeristwa kandydata,
6)samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
7)objecie kandydata pieczq zastgpczq.

Gdy w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskaiq r6wnorzgdne wyniki
lub jesli publiczne pzedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami radi' miejska JaKo organ
prowadzqcy upowazniona jest do okre6lenia w drodze uchwarv:

1)dodatkowych kryteri6w obowiqzujqcych na drugim etapiepostQpowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych na terenie gminy,

2)wartoSci punkt6w dla poszczeg6lnych kryteri6w,
3)rodzaju dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia

Zaproponowane w uchwale kryteria obowiqzujqce na
zoslaly w wigkszosci zachowane z procesu rekrutacji do

Burm

ld; 95D23AC0-51 45-490E-B1 FA-A3D74AD83392. podpisanv

spelniania kryterium.

drugim etapie postepowania rekrutacyjnego
przedszkola na rok ny 2O1612017.

t
Strona 1


