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ZARZĄDZENIE NR: 0134 .2.2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej

z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie : postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - SzkoĘ
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Pstrążnej w roku szkolnym 2020/2021

Napodst. art.I57 ust. 1 Ustawy zdnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm. )

zarządzam, co następuj e:

§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej
na rok szkolny 202al202l w składzie :

1. Przewodnicząca : Małgorzata Kłobuch
2. Członek:
3. Członek:

Magdalena Tracz
Małgorzata Wollna

§2
1. Kandydaci z obwodu szkoły zostĄąprzyjęci na podstawie zg!,oszeńa,stanowiącego zał. Nr
4 do Zarządzęnia Nr W.0059.33 .2019 Wójta Gminy Lyski z dniaZ2lutego 2019 r.

2. Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą byó przyjęci jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami na podstawie wniosku, stanowiącego zńącznik Nr 3 do Zarządzeńa
Nr : W.0059.33.20I9 Wójta Gminy Lyski z dnia22lńego 2019 r.

§3
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I z obwodu szkoły
po I etapie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości do 6 kwietnia 2020 r.

§4
Jeżeli będą wolne miejsca to w sprawie kandydatów spoza obwodu szkoĘ odbędzie się drugi
etap rekrutacji wg kryteriów Zarządz. Nr W.0050.20.2020 z dnia29 stycznia2l2} r.

§5
Lista kandydatów przyjętych i nieptzyjęĘch do klasy I szkoły podstawowej zostanie podana
do publicznej wiadomości do 20 kwietnia 2020 r. Lista uzupełriająca do 14 maja2020 r.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej orazptzez umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie intemetowej szkoły.

Z zarzqdzeniemnr: 0134.2.2020 zapoznali się :

DYREKTvfr:sPc}ŁU

mgr Bernadeta Cuber

Ti#.Ł}



Z ARZ Ą\ZENIE NR w .oo 5o.22.2o2o
woJTA GMINY LYSKI

zdnia29 sĘcznia2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas
pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 202012021, dla których Gmina Lyski jest organem

prowadącym

Na podstawie art.30ust. l ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.1. Dz.U. z20I9r.,
poz.506zpóźn. zm.) oruz art.154 ust.l pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.
z2019 r. poz.l148 zpóźnzm.)

Wójt Gminy Lyski
zarządza, co następuj e:

§ 1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego orźź postępowania uzupełniającego do klas
pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym w roku szkolnym
2020 12021 stanowiące załącznik do niniej szego Zarządzenia.

§ 2. Wykonania Zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno Przedszkolnych
i SzkoĘ Podstawowej dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym.

'\'/ 
§3.Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lyski

GrzegorzGryt
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Załącznik do zarządzenia Nr W,005 0.22.2020

Wójta Gminy Lyski

zdniaż9 sĘcznia2020 r.
Terminy po§tępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 20201202l,

dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym

1

ZŁożęnię wniosku o przyjęcie do szkoĘ podstawowej
wraz z dokumentami potwierdz ający mi spełnianie
przezkandydata warunkow lub kryteriow branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od2.03.2020 r.

do 26.03.2020 r.

od20.04.2020 r.

do 27.04.ż020 r,

2

Weryfikacj a przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do klasy pierwszej szkoĘ podstawowej i
dokumentów potwierdzaj ących spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 3.04.2020 r. do 30,04.2020 r.

J

Podanię do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi kowanych
kandydatów niezakwalifi kowanych

l
do 6,04.2020 r. do 6.05.ż020 r.

4
Potwierdzęnie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

do 15,04.202a r. do 13.05.2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów przyjęty ch i
kandydatów nieprzyj ętych

do 20.04.2020 r. do 14.05,2020 r.
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UcHwAŁA NR RG.0007.19.2017
RADY GMINY LYSKI

z dnia27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutaryjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonychprzez Gminę Lyski w odniesieniu do kandydatów zamieszkaĘch poza

obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia Ęch kryteriów

Na podstawie art. 18ust.2pktl5 ustawy zdnia 8marca 1990r. osanorządzie gminnym (Dz.U. z2016r.
poz. 446 zpóźn. zm.), art.133 ust. 2 i3 oraz art.29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z20l7 r. poz.59) w zwiryku zart.204 ust.2 ustawy zdnia 74 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r, poz.60 ) po przeprowadzeniu konsultacji zorganizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzińalnośó pozytku publicmego

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów
zarieszkalychpozaobwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonychprzez Gminę Lyski.

§ 2. Kryterią o których mowa w ust. 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami
niezbędnymi do potwierdzeniaĘchkryteriów za,wieratabela stanowiącazałącznik do niniejszej uchwaĘ.

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski, publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej orv poptzez wywieszenie w ptzedszkolach i szkołach prowadzonych przez
Gminę Lyski

§ 4. Wykonanie Uchwały powietryć Wójtowi Gminy Lyski,

, § 5. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa
Sląskiego.

P r zew o dnicący Rady Gminy
Lyski

mgr inż. Grzegorz Dudek
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Zńącznik do UchwaĘ Nr RG.0007 "19.2017
Rady Gminy Lyski

zdnia27 mafca 2017 r"

KrYteria brane Pod uwagę w Postępowaniu rekrutacyjnym prTy przyjęciu kandyda tów zamieszkaĘch
Poza obwodem do PublicznYch szkół podstawow}ctr 

- 
prówaazonych przez Gminę Lyski wrazz odPowiadającą im liczbą Punktów i określeniem aokumentów nieztęanycn do potwierdzenia Ęchkryteriów:

P r zew o dnic ący Rady Gminy
Lyski

mgr inż. Grzegorz Dudek

Lp. Nazwa kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium

1 Kandydat zamieszkuje na tęrenie Gminy Lyski 10
oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
o miejscu zamieszkania kandydata

2.
Kandydat, którego rodzeństwo |lczęszaza lub
uczęszczńo do wybranej szkoły 6

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do wybranej
szkoĘ

Kandydat uczęszczał do oddziafu przedszkolnego
w danej szkole J

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
ouczęszczaniu kandydata do oddziafu
przedszkolnego danej szkoły

4.
Rodzic/-ę (opiekunowie prawni) kandydata
są zatrudnieni na tęrenie Gminy Lyski J

zŃwiadczenie ozatrudnieniu rodzica (opiekuna
prawnego) kandydata na terenie Gminy Lyski
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ZńącznikNr 3 do zarządzeniaNr W.0059,33.20I9

Wójta Gminy Lyski

z dniażZlutego 20|9 r,

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszko! nego/
Szkoły Podstawowej
W.......-.-.--

WNlosEK
O PRZYJĘCIE DO KLASY lSZKOŁY PODSTAWOWEJ W

W ROKU SZKOLNYM

1. DANEKANDYDATA:

2, DANE RODZICOWPRAWNYCH OPIEKUNOW KANDYDATA:

3. KoLEJNoŚcWYBRANYCH SZKoŁ:

Lp. Nazwa szkoły (od najbardziej do najmniej preferowanych)

1.

2.

3.

lmię/imiona i nazwisko

Data urodzenia

PEsEL
(w przypadku braku numeru PESEL - seria
i numer paszpońu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

Adres miejsca zam ieszkania

lmię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
kontaktowego (o ile je posiada)

lmię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu
kontaktowego (o ile je posiada)
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ZAŁĄCZNIKIDO WNIOSKU (o ile dotyczy):

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność kandydata

noSe jednego z rodziców

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata*

ffi kształcenia speqalne'o wyoallc ,y vv4vlyvg

na n ie pełnosp rawność, 
"' Óo""ń" ... :^..,^;r5:I*ł iil;::"' o,.,"'ł!u*,"'3,:ili

lŁHffi$?:ffi;/JiT,i|.io ";"")";ię:,"d"*"^" 
w rozumieniu przepisów ustawy

zdnia 27 sierpnia 1997 ;';";;;;oirit"ql ,-"*"-o"*ą i społecznej oraz zatrudnianiu
-.Dz, 

U.z2}i8 r,, poz,511
osób niepełnosprawnyc[l_\t,l, uz, u, "" ," ", r,-, : ,:, ____ro 

,-n -- : rację lub
ńŃońoŃ wy"ok sądu rodzinnego orzeKa

akt zgonu oraz oświa'd?;;,;. ; :;l"^tilT yŁ*:#aniu dziecka** oraz

1,:g^",^d::
zustawą z dnia g .r"i"-ii^zółt'r. o *"pieraniu rodzinY i sYstemie Pleczy

t.i. Dz. U.z 20f§!.,__p9ł!99

Uwaga:
1.Dokumenty(poz,1.4,6-8)składan9sąworyginale-,1o19ri1l1i9ooświadczonejkopiialbowpostaci

urzędowo poswiaoclo-n"óó łoo"i" .ż uł,'i:aii § t xoo"*,u postępowania administracyjnego

odpisu luu wyciągui;;ki;ń". oot<umenty"Ó"ż. i ł,-o_g),mońb}ć sxłaoane także w postaci

kopii poświa a"=^"Lii2Joą;;i; z oryginałń §zezrodzica kandvdata,

2. Oświadczenie (poz. s; siłaOa się pod ,yÓ;;;d;:*l"_9:.l{:'ci't<arne1 za składanie fałszywych

zeznań.Składająó;ffi;;; I""t o'u"o*iąrany do zaw.arila,ń nim kliuzuli następującej treŚci:

,,Jestem świaoomy tdpowiedzialńoscl x'affi".ź )ioż"ni" fałsżywego oświadczenia", Klauzula

ta zastępuje pouc/enie,organu o oop.o*i"o*iiuinóści karnej za składanie fałszywych zeznan,

* Wielodzietność rodziny: oznacza roozinę ńYchowują_cą troje,iwiecej dzieci;

** Samotne wychowywanie dziecka: .o.n^ć.^ 
wyc-nówywanie iziecka przez pannę, kawalera,

wdowę, wdowca, olouę pozostającą,w-sepaiacli ozeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

osobę rozwiedzioną, chyua ze osoba taxa *v5ń"Ó" *rpólnie'có najmniej jedno dziecko z 1ego

rodzicem,

(data, podpisy rodzicówiprawnych opiekunów kandydata)

@ -,1 3,7 53E4t I ABA, podpisany
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0059,33.2019

Wójta Gminy Lyski

z dniażZlutego 2019 r,

Data przyjęcia zgłoszenia:

'l. DANE UCZNIA:

ZGŁOSZENlE UCZN|A ZAM|ESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY
DO KLASY lSZKOŁY PODSTAWOWEJ

W............. W RoKU SZKoLNYM

2. DANE RoDzlcÓWPRAWNYcH oPlEKuNoW UCZNIA:

lmię/imiona i nazwisko ucznia

Data i miejsce urodzenia

PESEL ucznia
(w przypadku braku numeru PESEL - seria
i numer paszpońu lub innego dokumentu
ootwierdzaiaceoo toźsamość)

Adres miejsca zam ieszkania

lmię i nazwisko matki/prawnego
opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
(o ile ie posiada)

lmię i nazwisko ojca/prawnego
opiekuna

Adres miejsca zam ieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
(o ile ie posiada)
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3. ZGŁOSZENIE:

1. Zgłaszam do l klasy Szkoły Podstawowej w córkę/syna

2. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Szkoły Podstawowej o zmianie danych zawańych

w zgłoszeniu,
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawańych w zgłoszeniu dla celów

związanych z rekrutacją do szkoły/gimnazjum zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. z2018 r, Nr 101, poz. 1000 z póżn, zm,).

3 .Klauzula informacyjna:
Upzejmie informujemy, ze podane we wniosku rekrutacyjnym do szkoły podstawowej/przedszkola
dane osobowe są prawnie wymagane , określone ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
( Dz.U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245- obowiązuje od 1 września 2017 oraz
rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.
Zgodnie z art.13 ust,1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2916r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pzelwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iz Administratorem Pani/Pana danych
Osobowych jest.,..,,...... ......(wpisać nazwę i adres organizacji oraz nr
telefonu kontaktowego)
Organizacja wyznaczyła lnspektora Ochrony Danych Osobowych, którego podstawowym zadaniem
jest kontrola prawidłowości przetwarzania danych w organizacji.
Podane przez PaniąlPana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu
edukacyjnego i wychowawczego,
Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych jest dostępna na tablicy
ogłoszeń w organizacji i na stronie internetowejAdministratora Danych.

(miejscowośc, data) (czytelne podpisy rodzicóMprawnych opiekunów)

4. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO/
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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