Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach
podstawowych, klas I- szych szkół podstawowych oraz klas I- szych gimnazjów , dla
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok
szkolny 2016/2017.
Podstawa prawna:
•
•

•

Art. 1 pkt.11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)
§14 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.)

I. Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym
•

•

Mając na uwadze terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, określone w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia MEN,
ustalono Uchwałą nr XVII/214/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
29 stycznia 2016 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zawierający szczegółowe terminy
dokonywania czynności dla roku szkolnego 2016/2017.
Zgodnie z §14 ust.3 ww. rozporządzenia MEN harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum oraz postępowaniu uzupełniającym,
zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności ustala kurator oświaty.

Uchwała Nr XVII/214/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla roku
szkolnego 2016/2017.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1942), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności tj.:
1) Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych:
Lp.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
1.
pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

15 VI - 30 VI

14 VII - 15 VII

1 VII - 4 VII

20 VII - 22VII

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
3.
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
4.

10 VIII
6 VII

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości przez
5. komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 VII -12 VII

11 VIII - 12 VIII

13 VII

31 VIII

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr XVII/215/16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska
w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów, stosowane wobec kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do

klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzenia
kryteriów:
L.p.
Kryteria
Liczba punktów
Wymagane dokumenty
1. Szkoła znajduje się
1
Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna
w mniejszej odległości od
prawnego/opiekunów prawnych
miejsca zamieszkania
kandydata, niż szkoła
obwodowa
2. W obwodzie szkoły
1
Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu
zamieszkują dziadkowie
zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka
dziecka wspierający
rodziców w zapewnieniu
mu należytej opieki
3. Rodzice samotnie
1
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
wychowujący dzieci
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
4. Wielodzietność rodziny
1
Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna
kandydata
prawnego/opiekunów prawnych
5. Rodzeństwo kandydata
1
Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna
realizuje obowiązek
prawnego/opiekunów prawnych
szkolny w danej szkole
6. Niepełnosprawność
1
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
kandydata
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. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
7. Niepełnosprawność
1
Oświadczenie rodzica/ rodziców
jednego (lub obojga)
rodziców kandydata
8. Kandydat jest dzieckiem
1
Oświadczenie rodzica/ rodziców
absolwenta danej szkoły

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

