Zarzqdzenie Nr 1712019
Prezydenta Miasta
z dnla 23 stycznla2ll9 r.

sprawie harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym, postgpowaniu
uzupelniaj4cym, kryteri6w branych pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym
i postgpowaniu uzupelniaj4cym oraz dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia
spelnienia tych kryteri6w w roku szkolnym 201912020 do publicznych przedszkoli, dla
ktrirych Gmina Miejska Glog6w jest organem prowadz4cym.

w

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym (Dz- tl.
z 2018 r., poz. 994 lj.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z drlia 14 grudnia 2016 r.
Prawo o(wiatowe (Dz. U. 22018 r., poz. 996 lj. ze zm.) zarz4dza sig, co nastgpuje:
$ 1.

postqpowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu
uzupelniaj4cym do pubticznych przedszkoli na rok szkolny 201912020, stanowi4cy zal4cznik
nr 1 do niniejszego zarz4dzenia.
$2.
Ustala sig kryteria brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym postqpowaniu
uzupelniaj4cym oraz dokumenty niezbgdne do potwierdzenia spelnienia tych kryteri6w,
a tak2e liczbg punkt6w mo2liw4 do uzyskania za poszczegolne kyteria na rok szkolny
201912020, stanowi4cy zal4cmik m 2 do niniejszego zarz4dzenia.

Ustala sig harmonogram czynno6ci

w

i

$3.
Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Edukacj
Urzgdu Miasta Glogowa.

i, Kultury i

$4.
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Prezydenta Miasta Glogowa
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Harmonogram crynno5ci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupelniaj4cym w roku szkolnym 201912020 do publicznych przedszkoli, dla kt6rych
Gmina Miejska Glogriw jest organem prowadz4cym

Lp

CzynnoSci rekrutacyj ne

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyj

1

2.

J

4

5

6

ZloZenie wniosku o przyjgcie do przedszkola
publicznego wraz z dokumentami potwierdzaj 4cymi
spelnianie przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgp owaniu rekrutacyj nym
Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4 wniosk6w o
przyjgcie do przedszkola publicznego i dokument6w
potwierdzaj 4cych spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kry.teri6w branych pod uwagg w postgpowaniu

rekutacyinym
Podanie do publicmej wiadomoSci przez komisjE
rekrutacyjn4 listy kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w niezakwali fi kowanph
Potwierdzenie przez rodzica (praunego opiekuna)
kandydata woli przyjgcia w postaci podpisania umowy z
plac6wk4
Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg
rekrutacyjnq listy kandydat6w przyjEtych i kandydat6w
nieprzyjgtych
Rekrutacj a uzupelniaj 4ca

nym

_

od 01. 03. 2019 r. godz. 9:00
do 15. 03.2019 r. godz. l5:00

od 01. 03. 2019 r. godz.9:00
do 19.03.2019 r. godz. 15:00

29. 03. 2019 r. do godz. 15:00
od 09. 04. 2019 r. godz. 9:00
do23.04.2019 r. godz. 14:00
30. 04. 2019 r. do godz. 1 5:00
od 03. 06. 2019 r. godz. 9:00
do 31. 08. 2019 r. godz. l5:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiqzani sq potwierdzid wolg podjEcia
edukacji przedszkolnej w okresie od 09 kwietnia 2019 r. do23 kwietnia 2019 r. Brak

potwierdzenia woli w w terminie bgdzie skutkowalo wykeSleniem dziecka
zakwalifikowanych i utrat4 miejsca w przedszkolu.

z

listy

Zal4cznik w 2
do Zarz4dzenia Nr 1712019
Prezydenta Miasta Glogowa
z dnia 23 stycznia2ll9 r.

postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupelniajqcym oraz dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelnienia tych
kryteri6w, a takZe ticzbg punkt6w moZliw4 do uryskania za poszczegflne kryteria na
rok szkolny 2Ol9t202O do publicznych przedszkoli, dta kt6rych Gmina Miejska Glog6w

Kryteria brane pod uwage

w

jest organem prowadz4cym.
Lp.

1

2
3

4.
5

6.

7

8

o

Knterium
WielodzietnoSi rodziny
kandydata.
NiepelnosprawnoS6
kandydata.
NiepelnosprawnoS6 jednego z
rodzic6w kandydata.
Niepelnosprawno56 oboj ga
rodzic6w kandydata.
NiepelnosprawnoSi
rodzeristwa kandydata.
Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie.

Objgcie kandydata piecz4
zast?pcz4.

Pozostawanie rodzic6w /
rodzica samotnie
wychowuj4cego / prawnych
opiekun6w kandydata w
zatrudnieniu, prowadzanie
przez nich dzialalno6ci
gospodarczej, ucz4cych sig
lub studiuj 4cych w systemie
dziennym.
Zadeklarowanie przez
r odzic6w I r odzica samotnie
wychowuj 4cego i prawnych
opiekun6w kandydata
korzystania przez niego z
pelnej oferty p rzedszkola na

Dokumenty niezbgdne do potwierdzenia spelnienia
kry4erium
Kr1'teria - I etap
Oswiadczenie o wielodzietnoSci rodziny kandydata.
Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego
wydane ze wzglgdu na niepelnosprawno56,
orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawnoSci lub orzeczenie r6wnowa'Zne w
rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. 22018
r., poz. 511 tj.).
Prawomocny wyrok s4du rodzinnego orzekaj4cy
rozw6d lub separacjg lub akt zgonu oraz
oSwiadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu 2adnego dziecka wsp6lnie z jego
rodzicem.
Dokument poSwiadczajqcy objgcie dziecka piecz4
zastgpcz4 zgodnie z ustaw4 z dnia 9 czerwca 201 I r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaslgpczej
2.U.22018r. z. 998 t.
Kryteria - II etap

Liczba
punkt6w
25
25
25

25
25

25

25

OSwiadczenie rodzic6drodzica samotnie

wychowuj4cego/prawnych opiekun6w kandydata o
zatrudnieniu / prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej
lucz4cych sig lub studiujqcych w systemie dziennym.

10

Deklaracj a rodzic6w/rodzica samotnie

wychowuj4cego/prawnych opiekun6w kandydata o
korzystaniu z pelnej oferty przedszkola.

6

10.

11.

pob].t dfuzszy niz 5 Eodzin.
Rodzefstwo kandydata
kontynuuj 4ce go edukacj g
przedszkoln4 w przedszkolu
plerwszego wy boru
ZadeklarowNie przez
rodzjc6w I rodzica samotnie
wychowuj 4cego / prawnych
opiekun6w uczg szczania
kandydata, kt6ry w dniu 1
wrzeSnia 2019 r. ukoriczy nie
mniej ni2 2.5 roku.

Oswiadczenie rodzic6w I rodzica samotnie
wychowuj4cego /prawnych opiekun6w kandydata o
kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tym
samym przedszk o\t przez rodzeristwo kandydata.

4

Deklaracja rodzic6w/rodzica samotnie
wychowuj4cego/prawnych opiekun6w kandydata o
dacie urodzenia kandydata (do wgl4du akt
urodzenia).

2

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie od 2 do 7 skladane s4 w oryginale, notarialnie
podwiadczonej kopii albo w postaci urzgdowo poSwiadczonego zgodrue z art. 76a $ 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego odpisu lub wyci4gu
z dokumentu.

Dokumenty o kt6rych mowa w punkcie od 2 do 7 mog4 by6 skladane takze w postaci kopii
poSwiadczonej za zgodnoSi z oryginalem przez rodzica kandydata.

Oswiadczeniaideklaracje,okt6rychmowawpunkcieliwpunkcieod8dollskladanes4
pod rygorem odpowiedzialnoSci kamej za skladanie falszyrvych oSwiadczeri. Zawarta jest w
nich klauzula o nastgpuj4cej tre5ci: ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zlo2enie
falszl,wego oiwiadczenia". Klauzula ta zastgpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoSci
kamej za skladanie falszywych oSwiadczei.

