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Harmonogram czynności w nym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do klas I szkół przezGminę Ścinawa

Na podstawie: § 14 ust. 2 tozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada
2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
Postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółolvych zadń komisji rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego ( Dz. U. z2015r.poz.1942)

na rok szkolny 201612017

L.p. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

21.03.20].6 r. do
15.04.2016 r.

19.05.2016 r. do
23.05.2016 r.

2. Weryfikacj a przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
W postępowaniu rekrutacyjnyrn na pdst.
ustawy z dnia 7 wrzeŚnia 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z2015 r. poz.21_56 zezm.)

]_8.04.2016 r. do
24.04.2O16r.

24.05.2016 r. do
30.05.2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

06.05.2016 r. 14.06.2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

09.05.2016 r. do
16.05.2016 r.

15.06.20].6 r. do
20.06.2016 r.

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

17.05.2016 r. 22.06.201,6r.
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Harmonogram czynnoŚci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
do Przedszkola Publicznego w Scinawie i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3

im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie prowadzon ych przez Gminę Ścinawa
na rok szkolny 201612017

Na podstawie: § 14 ust.1 rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkĘ poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadń komisji rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oruz postępowania uzupełniającego
( Dz. U. Z2015 r, poz. 194ż).

§1

W przypadku większej liczby kandydatów spehriających warunek zamieszkiwania na obszarze
Gminy Ścinawa, na pierwszym etapie postępowania reńtacyjnego brane są pod uwagę kryteria
ustawowe, mające jednakową wartość. Za spehienie każdego zĘch kryteriów prryznaje si§ 100 pkt.

W prrypadku większej liczby kandydatów speŁriających kryteria określone w powołyrvanej
ustawie, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych, stosuje się
następuj ące kryteria dodatkowe :

§2

Rekrutacja do przedszkola loddzińów przedszkolnych odbywa się wg naĘpującego harmonogramu:
l) Ogłoszenie rekrutacji do przedszkola loddzińów przedszkolnych na nowy rok szkolny od 23

lutego.
2) Złożęnie deklaracji doĘczącej kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej od 23

lutego- do 07 marca.
3) Powołanie komisji rekrutacyjnej - 07 marca.
4) Określenie liczĘ miejsc organizacyjnych w przedszkolu - do 10 marca.
5) Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola * od 2 marca do 31

marca.
6) Przeprowadzenie rekrutacji w oparciu o kryteria - od 1 do 12 lrwietnia.
7) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola - 20 kwietnia.

LP KRYTERII]M LICZB.APUh[KTow
l praca rodziców

Obojga rodziców 20 pkt
Jednego zrodziców l0 pkt

2. Adres zamieszkania wskazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym
roku podatkowym

Gmina Ścinawa wskazana przez oboje rodziców
l00 pkt

Gmina Ścinawa wskazana przez jedno zrodziców
50 pkt



8)

9)

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości kandydatów prryjętych i nieprzyjętych.
prrygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni od daty złożnnia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy ptzyjęcia.

§3

Postępowanie uzupełniające na podstawie uchwały NR VIII 1387l 2015 Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 27 kwietnia ż0I5 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Publiczlego Przedszkola w Ścinawie prowadzone go przez oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

l

l

Postępowanie uzupełniające do przedszkola odbywa się wg następującego harmonogramu:
1. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc - 10 maja.
2. Rejestracja wniosków odwołania dot. prryjęcia do przedszkola 10 do 13 maja.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów

potwierdzających speŁrianie kryteriów rekrutacyjnych - 16 do 19 maja.
4. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych _ 25 maja.
5. Procedura odwoławcza od 2 czerwca.
6. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc - 31 sierpnia.

l. p. Kryteria Punktacja DokumenĘ niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

I Oboje rodziców pracujących lub studiujących
dziennie lub prowadzących dzińalnośó
rolniczą doĘczy to również rodzica
pracuj ąc e go/studiuj ące go
dziennie/prowńzącego działalnośó rolniczą.
DoĘczy to również rodzicalprawnego
opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10 Oświadczenie o wykonywaniu pracy
w ramach stosuŃu pracy, względnie
w innej formie, bądź prowadzeniu
działalności gospodarczej (rolniczej)
przez obojga rodziców lub pobieraniu
nauki w Ębie dziennym.

,"L- Wskazanie przez oboje rodziców dla celów
podatku dochodowego miejsca zamieszkania
na terenie gminy Ścinawa, doĘczy to również
rodzica/prawnego opiekuna, samotnie
wychowującego dziecko.

8 Oświadczenie o wskazaniu miejsca
zarnieszkania dla celów podatku
dochodowego na terenie Gminy
Scinawa.

J Rodzeństwo uczęszczające do tego samego
przedszkola w danym roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja.

6

4 Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu
co najmniej 8 godzin dziennie.

4 Informacje zawarte we wniosku o
prryjęcie dziecka do przedszkola.

5 Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna
lub materialną pozostawanie rodziny pod
opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub pobieĄącej zasiłek rodzinny.

2 Oświadczenie o objęciu rodziny
opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ścinawie.
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