Zarządzenie nr 3 /2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie
z dn. 05.02.2021r.
w sprawie określania kryteriów oraz liczby punktów za kryteria w etapie
postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego/Oddziału
Przedszkolnego w Trzebielinie na rok szkolny 2021/22

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt1 w związku z art.. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe(Dz.U.z 2017r. poz.59 ze zm.) w
uzgodnieniu z Wójtem Gminy Trzebielino, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Trzebielinie zarządza, co następuje:
§1
Określa się następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/22 oraz odpowiadającą im liczbę punktów:
1. W zakresie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego oraz
odpowiadającej im liczby punktów uzgodniono, co następuje:
a). dziecko niepełnosprawne , niepełnosprawność rodzeństwa lub rodzica –
128 pkt.
b). wielodzietność – 128 pkt.
c). rodzic samotnie wychowujący dziecko – 128 pkt.
d). dziecko, które wychowyje się w rodzinie zastępczej – 128 pkt.
e). dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym
2021/22 edukację w oddziałach przedszkolnych lub w szkole podstawowej – 32
pkt.
f). dziecko dwóch pracujących , studiujących, prowadzących gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą rodziców/prawnych opiekunów
– 16 pkt.
g). dziecko w wieku 3 lat – 5 pkt., dziecko w wieku 4,5 lat – 10 pkt.

h).dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny – 4 pkt.
2. W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania
dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego uzgodniono, co
następuje:
Lp. Rodzaj czynności

Termin

1.

Od 3 lutego
2021r.
do 16 lutego
2021r.

2.

3.

4.

5.

6.

Składanie deklaracji o
kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w punkcie
przedszkolnym w roku szkolnym
2021/2022
Składanie wniosków o przyjęcie do
punktu przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do punktu przedszkolnego i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w
postępowniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców/
prawnych opiekunów kandydata
woli przyjęcia do przedszkola/
szkoły
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych

Termin
postępowania
uzupełniającego

Od 17 lutego
2021r.
do 17 marca
2021r.

Od 30 kwietnia
2021r. do 10 maja
2021r.

Do 19 kwietnia
2021r.

Do 18 maja
2021r.

Do 23 kwietnia
Do 25 maja
2021r. godz.15:00 2021r.godz.15:00

Od 24 kwietnia
2021r. do 30
kwietnia 2021r.

Od 25 maja
2021r. do 30 maja
2021r.

Do 30 kwietnia
2021r.godz.15:00

Do 31 maja
2021r.godz.15:00

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Trzebielinie oraz
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor Szkoły
Dorota Grzegorczyk

