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ZARZĄDZENIE NR 32/2021
BURMISTRZA ZIĘBIC
z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 154 ust. 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4) Burmistrz Ziębic ustala, co następuje:
§ 1. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 25/VIII/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.
w sprawie określenia w roku szkolnym 2021/2022 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
1) Dziecko, którego obydwoje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub pobiera naukę
- za które można uzyskać 10 pkt,
2) Dziecko z rodziny objętej pomocą społeczną - za które można uzyskać 9 pkt,
3) Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin - za które można uzyskać 8 pkt,
4) Kandydat posiada rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danej placówki, w której funkcjonuje oddział
przedszkolny - za które można uzyskać 6 pkt,
5) Kandydat mieszka w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny - za które można
uzyskać 4 pkt,
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, winny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) oświadczenie rodzica/rodziców o pobieraniu nauki, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności
gospodarczej;
2) oświadczenie rodzica/rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 7 godzin;
3) oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej wydane przez Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ziębicach
§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr
256/VIII/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice:
1) Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły - za które można uzyskać 8 pkt,
2) Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący wskazali/wskazał Gminę Ziębice jako miejsce zamieszkania
w rocznym zeznaniu podatkowym - za które można uzyskać 4 pkt,
3) Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują/pracuje lub prowadzą / prowadzi działalność
gospodarczą w obwodzie szkoły - za które można uzyskać 2 pkt,
4) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/ rodzica
samotnie wychowującego w zapewnieniu dziecku należytej opieki - za które można uzyskać 1 pkt,
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, winny zostać potwierdzone odpowiednio następującymi
dokumentami:
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2) Pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok;
3) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego z klauzulą o odpowiedzialności karnej
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ziębice.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz na stronie
BIP Ziębice.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ziębic
Mariusz Szpilarewicz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 156CFB84-FD00-4B88-84B2-14DF39FE5141. podpisany

Strona 2

