
Zarządzenie 9/2022

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 31 .01.2022

w sprawie:  rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbinek  na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie  art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082
t.j.) 

 zarządzam

§ 1

Ustalić  terminy  postępowania  rekrutacyjnego   i  postępowania  uzupełniającego,  w tym
terminy składania dokumentów według poniższej tabeli:

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2022-
31.03.2022 

08.08.2022 -
12.08.2022 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o  przyjęcie  i  dokumentów  potwierdzających
spełnianie  przez  kandydata  warunków  lub
kryteriów  branych  pod  uwagę  w postępowaniu
rekrutacyjnym

   01.04.2022  -
08.04.2022 

   16.08.2022  -
18.08.2022 

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

11.04.2022 19.08.2022 

Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12.04.2022-
14.04.2022 

 22.08.2022 -
24.08.2022 

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

15.04.2022 25.08.2022 



§ 2

Kryteria  brane  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu
uzupełniającym  oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  tych
kryteriów,  a  także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
określa poniższa tabela:

Kryteria rekrutacyjne określone
w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia
14  grudnia  2016  r.  Prawo
oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba 
punktów

Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata 

Kryteria mają
jednakową 
wartośćNiepełnosprawność kandydata Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego  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.2021.573 t.j)

Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata

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.2021.573
t.j.)

Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata

Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie

Prawomocny  wyrok  sądu  rodzinnego
orzekający  rozwód  lub  separację  lub
akt zgonu. 
Oświadczenie  o  samotnym
wychowywaniu  dziecka  oraz
niewychowywaniu  żadnego  dziecka
wspólnie z jego rodzicem.

Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą

Dokument  poświadczający  objęcie
dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie  z
Ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o
wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy
zastępczej ( Dz.U.2020.821 t.j.).

Kryteria rekrutacyjne określone
w Uchwale nr XXII/205/17 
Rady Gminy Wierzbinek

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryterium

Liczba 
punktów



Dziecko, którego oboje 
rodzice/opiekunowie prawni 
pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą 
(kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego 
dziecko)

Oświadczenie o zatrudnieniu, 
wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilno-prawnej,
prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 
studiach stacjonarnych

8

Dziecko, którego jeden 
rodzic/opiekun prawny pracuje, 
wykonuje pracę na podstawie 
umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie
dziennym, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą

Oświadczenie o zatrudnieniu, 
wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilno-prawnej,
prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 
studiach stacjonarnych

6

Dziecko korzysta z pełnej oferty 
przedszkola - czas pobytu dziecka
w przedszkolu wykracza poza 5 
godzin
bezpłatnej realizacji podstawy 
programowej

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka 
w przedszkolu

4

Dziecko, którego rodzeństwo 
kontynuuje edukację przedszkolną 
w przedszkolu

Oświadczenie o kontynuacji edukacji 
przedszkolnej przez rodzeństwa 
kandydata

2

Dziecko z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie o objęciu rodziny 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny

2


