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UWAGA RODZICE! ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA ROK
SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice, począwszy od 1 lutego 2019 r. rozpoczyna się postepowanie rekrutacyjne na rok
szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Zachęcamy
do zapoznania się z obowiązującymi kryteriami oraz terminami w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:
tzw. kryteria ustawowe, czyli kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.),
oraz
tzw. kryteria samorządowe, czyli kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w
Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1410) oraz Uchwale Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w
Siewierzu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/223/2017 w sprawie
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3142.)
W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod
uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu
kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając
do wniosku określone dokumenty.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku
potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole
podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata [oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt
42 ustawy Prawo oświatowe)];
2. Niepełnosprawność kandydata;
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [samotne wychowywanie dziecka oznacza
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe)];
6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko obojga rodziców/opiekunów, w tym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego
dziecko, pracujących zawodowo lub prowadzących gospodarstwo rolne, uczących się lub
studiujących w systemie stacjonarnym – wartość kryterium: 10 punktów;
2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru – wartość kryterium: 6 punktów;
3. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca
zamieszkania dziecka - wartość kryterium: 4 punkty;
4. Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (z
wyjątkiem jednorazowych świadczeń) – wartość kryterium: 2 punkty;
Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:
1. pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka – co do spełnienia kryteriów
wymienionych w pkt. 1
2. informację zawartą we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola - co do spełnienia kryteriów
wymienionych w pkt. 2-4.
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny
2019/2020 obowiązują następujące zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (na podstawie zgłoszenia
rodzica/opiekuna prawnego) Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą
udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w
Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w
przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz,
ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1411)

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8
punktów;
2. kandydat do klasy pierwszej realizował w szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
– wartość kryterium: 10 punktów;
3. rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły –
wartość kryterium: 8 punktów;
4. w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają
rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium:
4 punkty.
Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:
1. pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do
spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4
2. poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania
kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Siewierz określone zostały w Zarządzeniu Nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy
Siewierz z dnia 21 stycznia 2019 r.
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