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Rekrutacje do przedsrkoli, oddzialów przcd§zkolnych w szkolach pod§lilwowych 0r[u klas Pitrwsz}ch lv

szkolac h podstawowych w roku szkol n y m 202ż 12023

L Rekrutacja do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach PotlstttluoluYch

Kryteria prąyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału prz.edszkolnego w szkole podstawowej przYjmuje się kandYdatów

zamieszkałych na terenie miasta crajewo, w przypadku większej liczby kandYłJatów sPełniającYch ten warunek

niz liczba wolnych miejsc na pierwsrym etapie postępowania rekrutacYjnego do Przedszkola Publicznego,

oddziafu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pocl uwagę kryterił u§tawowe okreŚleine rv

ań. 13l ust. 2 i 3 ustawy z clnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oślviato,,vc (Dz. U. z.1,0Ż| r. Poz, l082) tj:

l) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

2) niepełnosprawnośó kandydata (orzeczenie o potrzebie kształccnia spcc.ialnegcl, orzeczcnic

o niepetnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznacznc);

3) niepehrosprawnośó jednegcl z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebic kszlałcenia sPecjalnego,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawnoŚci lub Orzcczettie rÓwnoznacznc);

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie ksnałcenia specjalncgo, orzeczenie

o niepełnosprawności lub o stopnitr niepełnosprawnoŚci lub orz'eczcItie równoznaczrle);

5) niepełnosprawność rodzeńsfwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia spccjalnego, urzecz,enie

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnospralvttości lulr orzeczenie równoznacz,ne);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu roclzinrtego orzckającY rozwód lub

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychorvywaniu dzięcka oraz niewYchowYwaniu

żadnego dziecka wspólnie zjego rodzicem);

7) objęcie kandydata piecązastępczą(dokument poświarJczający objęcie pieczą zastępczą),

W przapadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, ocldzial przedszkolnY w szkole Podstawowej nadal

dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnegcl

i w postępowaniu uzupeiniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów PrzedszkolnYch

w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym bratle są potl uwagę kryteria

okręślone uchwałą Nr XIV/l l5/19 Rady Miasta crajewo z dnia 27 grudnia 20l9 r- (Dz. LIrz. Woj. Pocll, zŻOŻa

r., poz. 27) tj.:
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Rodzice clzieci uczęszczających do dancgo przedszkola, oddziału przedszkolnc80 w sżkole podstawowej
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rl iezakrvirl i f'ikclrvalt
od 9 nraja 2022 r,

do l6 maja ż0?2 r.
tld l6 marca 202ż r.
do 22 rnarca ?0żżr.

Pot*i"rdz"ni" przez rcldzica kandydata woli

przyjęcia w postaci pisemrrego oświaclczcnia
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rekrutacyjną listy kandyclatow prz.yjętych i

)

Do

wzór wniosku o prryjęcie dziecka do pubticznego przedszkclla, oddziału przcdszkolnego w szkole

podstawowej dostępny jcst w przrdszkolu, szkr:le poclstarvorvej. Wniclsek składanY jest do dYrektora

wybranego przeclszkola, szkoły podstaworvei. Rcldzic moż,ezl<sż.yĆ rvnioski o przryjęcie dziccka do nie rvięccj

niż do trzech jednostok ośrviatorvyclt.

Rekrutacju do kltls I szkól podstawowyclt

klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na pclclstarvie zgłosz.enia rodzicow dzieci zanlieszkałc

w obwodzie danej szkoły, Kandydaci zarnicszkali poza obwodcln danej szkoły podstawclwcj mogą byc

przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

Kryteriu przyjęć:
-Do 

I klasy szkoły podstarvowej w postępowaniu rekrrttac,v.inym brane są pod urvagę kryteria określone uchwałą

Nr XXXII/25571 7 Radv Miasta Graje lvo z dnia 22lutego 2017 r, (Dz.lJrz. Woj. Pcldl. z701-1 r., Poz, 836)

tj:

l) w szkole obowiązek szkolny spełnia roclzeństr.vo tlziecka - 5 pkt (dokumcntY w Posiaclaniu szkołY);

2) dziecko uczęszczało tlo oddziałtr przeclszkolnego w szkole , 4 pkt (dokumenry

w pclsiadalriu szkoły);

3) miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły _ 4 pkt (oświatlczenie),

4) w obwodzie szkoły zalnieszkrrją krervni clziecka (babcia. clziadek) lvspierający rodzicow

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

5) rodzic/opiektln prawny dziecka jest absolwentęm szkoły _ 2 pkt (oświadezenie),

Harmonogranr czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu_uzupelniającym w roku

szkolnym ż022lż023 rto ktas t sztol potlstarvowych, dla których miasto (irajervo jest tlrganem

prowarlzącym*

'|'ernrin rv

postępowaniu
'I'e1,1rri n w, prrstęptlrvaniu

rckrutacvj nl,rn
Czynności rekru tacr,.j ne

od 7 kwietrria2022r.
do 22 kwietniaż022 r,

od l5 littego ż022 r.
clcl 2 nlirrca 2aż2 r.

Zł.ż""i" wniosku o przyjęcie do szl<c1,|y

podstawowe.i wraz z dokrrtnentami

icrr3za! tlcvrl i s 1lc ł n i arl i c tt!,4ajnrllyct,{3

J,

ł.

5.



warunków lub kryteriórv branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacy inym

1 Weryfikacja prLęL komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawclwej i
dokum entólv potwierdzaj ących spełn i an ie przez.
kandydata warunków lub kryteriórv branych pod
uwaEe w postępowaniu rekrutacvinvm

od J mnlca 2a22r.
do l4 marca 2rJ2ż r.

od 25 kwietnia 2t]22 r.

do 5 ma,ia 202? r.

3, Podanie do publicznej wiadomości prze7,
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

l 5 nrarca 2022 r ó nraja 2021 r

4. Potwierdzenie przsz rodz,ica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 1ó marca 2022 r
do 22 marca 2a22 r

od 9 rnaia 2022 r,

do l6 rnaja ż022 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przęz
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyiętych i kandydatów nieprzyiętych

24 marca 2()22 r l8 maja 2022 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej dostępny jest rv szkole podstawowei, Wniosek

składany jest do dyrektora wybranej szkoły podstawowej.

ł Zgodnie z Zarądzeniem Nr 55|/22 Burmistrza Miasta Crajervo z dnia ż5 stycznia 2a22 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rękrutacyjnyrn i postępowaniu uzupełniąiącym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych

prowadzony ch przez m iasto Grajewo w roku szkolnym 202ż12023 .


