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Rekrutacja do przedszkoli, oddziatów przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz klas pierwszych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 202tl2022

1, Rebutacja do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szholach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów

zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek

niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego,

oddziafu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w

art. l31 ust, 2 i 3 ustawy zdnia 14 grudnia 20l6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2020 r, poz. 9|0 zpóźn,zm)tj

l ) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie ksaałcenia specjalnego, orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

ó) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub

separację lub akt zgonu oraz oświadczenię o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata piecązastępczą(dokument poświadczający objęcie pieezązastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwsąym etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal

dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rękrutacyjnego

i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria

określone uchwałą Nr XIV/I l5/l9 Rady Miasta Grajewo z dnia27 grudnia 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. z2020

r., poz. 27) tj.:

Lp. Kryterium Liczba purlktów Dokumenty
potwierdzające
soełnianie krvteriów

1 dziecko. samotnego rodzica
pracująccgtl lub ucząccgo się
rv svstemie dziennvm

l0 oświadczenie

,) dz-iccko, obojga rodzicórv
pracu.jących lub uezącrch się
w svstemie dziennvm

l0 oświadczenie

3. dziccko, którcgtl rodzeństu,o
uczęszcza do danęp,o

5 oświadczenie



przedszko la/oddziału
przedszkolnego w szkolę
podstawowei

4, dzieoko, którego rodzeńslwtl
rórvnicż ubicga sig o
przyjqcie do tego samego
przcdszkolri/oddziałtr
przedszkolnego w szkole
podstarvowei

5 wnioski o prryjęcię
dzieci

5. dziecko, którego rodzice
prcltrują dane
przcdszko le/oddział
przcdszkolny w szkole
podstarvorve i,iako pierrvszy
wybór rv skladanym
wniosku zgłoszeniorvym

oświadczenie

6 doohód na osobę rv rtldzinic
dziecka

a) wprzypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej l00%
kwoty, o któĘ mowa w ań. 5 ust, l ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych , l pkt
b) w przypadku dochodu w,"łysokości przekraczającej l00% kwoty,
o któĘ mowa w ań. 5 u§t. l ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę
kwolę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg
zamieszczonego wzoru

Wzór;

l00% kwoty, o której mowa w art. 5
ust.l ustawy o świadczeniach rodzinnych

= liczba pkt.
dochód na osobę w rodzinie dziecka

ośrviadczenie o
wysokości dochodu
na osobę w rodzirrie
kandydata

rcldzice/opiekunowie
prawni, którzy nie
zechcą skorzystać
z tego kryterium, nie
muszą składać
oświadczenia o
wysokości dochodu
na o§obę w rodzinie

Rcldzice dz.ieci uczęszczających do danego przcclszkola, oddziału przedszkolnego w szkc,le podstarvorvej

corocznie składa.ią na kole.iny rok szkolrly deklarację o kontyIruorvaniu rvycho,"vania przedszkolnego

w tenninie 7 dni poprzedzających termill rozpoczęcia postępowania rekrutacyjl]cgo, ti. od 08 lutego do l4

lutego 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku
szkolnym ż02l120ż2 do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla

których mia§to Grajewo jest organem prowadzącym*

Lp. Czynności rekrutacyj ne Telrmin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Ternrin w
po§tęporvaniu

uzupelniaiacvm
l Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola,

oddziału przedszkolnego w szkole podstaworvej
w r az z dokum entam i potwierdzaj ącyn i spełn ian i e
przez kandydata rvarltnków lub kryteriólv branych
pod urvagę !v postępowarritl rękrutacyirryln

od l5 lutegr: 2021 r,

do 2 rnarca 202| r,

od 8 kwietnia2Ożl
do 23 kwietnia2021

r.

r.

2. Weryfikacja przez kornisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowe.j i

dokumentów potrvierdzaiacych spełnianię Drzez

od 3 lnarca ż02l r.
do l2 nlarca ż021 r.

od 24 kwietnia202l r.

do 4 rnaja ż02l r.



kandydata lvarunków iub kryteriów branyclr pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyinym
3. Podanie do publicznej wiadomości przez konrisję

rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanvch

l5 marca 2021 r. 6 maja 2021 r.

4, Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisernnego oświadczenia

od 16 rnarca 202l
do 22 marca2021

r

r
od 7 maja202l
cto 14 maja 2021

r.

r.

5. Podanie do publicznej wiadoności przez komis,ję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandvdatóiv nieprzviętych

25 marca2021r l8 maja 2021 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej, Wniosek składany jest do dyrektora

wybranego przedszkolą szkoły podstawowej. Rodzic może zlożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej

niz do trzech jednostek oświatowych.

2. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do klasy I szkoty podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe

w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być

przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria prąyjęć:

Do I klasy szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą

Nr XXXII/255/l7 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r, (Dz, Urz. Woj. Podl. zż0l7 r., poz. 836)

tj:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoł);

2) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkolę - 4 pkt (dokumenty

w posiadaniu szkoły);

3) miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnęgo znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt (oświadczenie),

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców

w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt (oświadczenie);

5) rodziciopiekun prawny dziecka jest absolwentem szkoły - 2 pkt (oświadczenie),

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku
szkolnym żażln0ż? do klas I szkół potlstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem

prowadzącym*

Lp. Czyn ności rekrutacyj nc Terntin rv postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzunełniaiacvm
l Zlożenie wniosku o przy.ięcie do szkoty

podstawclwej wraz z dokumerrtanii
polwierdzaiaoymi spęłnianię Drzęz kandydatą

od l5 lutego 2021 r.

do 2 rnarca 2021 r.

od 8 kwietnia2021r.
do 23 kwietniażażl r.



warunków lub kryteriów branych pod urvagę w
postępowaniu rekrutacyinym

2. Werytikac.ja przez komisję rekrutacyjną
wnioskólv o przyjęcie do szkol,v podstawowej i

dokumentów pcltw i erdzaj ącyc h s peł n i a nie pr z,e,z,

kandydata warunków lub kryteriólv branych pod
uwagę w Dostępowaniu rekrutacvinvnt

od 3 marca 2021 r.

clo l2 marca 2021 r.

od 24 kwietnia2021, r.

do 4 maja 202l r,

3. Podanie do publiczne.i wiadomości prl,e,z

komisję rekrutacyjną listy kandy,datórv
zakwalifikowanych i kandydatórv
n iezakrval i f'i kowanyc h

l5 marca 2021 r. 6 maja ż02l r,

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia lv postaci pisemnego ośrviadczenia

od l6 rnarca ż02l r.
do 20 marca 2021 r,

od 7 maja 2021 r,

do 14 maja ża2| r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatórv
przyiętych i kandydatów nieprzyięrych

25 marca 2021 r. 18 maja 202l r.

Wzór rvniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej dostępny jest w szkole podstaworvej, Wniosek

składany jest do dyrektora wybrane.i szkoły podstawowej.

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 370/2l Burmistrza Miasta Grajewo z. dnia 28 stycznia 20żl r.
w sprawie ustalenia lrarlrronogramu czynności w postępowaniu rekrutacy.jnyrn i postępowanit,l uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas l szkćlł podstawowych

prowadzonychprzez miasto Grajewo w roku szkolnym 202l12022.


