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ZARZĄDZENIE NR 0 134.3 .2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej

z dnia 3 lutego 2020 n

w sprawie : powołania komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkolno_
Przedszkolnego - Przedszkola Publicznego w Pstrążnej

Napodst. art.Is7 ust.1 Ustawy zdńa 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe
(Dz.U.z 2018, poz.996 zpóżn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Publicznego
na rok szkolny 20201202I w składzie :

1.Przewodnicząca: Małgorzata Koczy
Z.CzŁonek:
3,Członek :

Urszula Wyleżych
Stefania Krasek

§2
1. Kandydaci z obwodu przedszkolazostająprzyjęci na podstawie deklaracji o kontynuacji,
wniosku (zaŁ. nr 1) lub zgłoszenia, stanowiącego zał. nr 2 do Zarządzenia Nr W.0059.33.20I9
Wójta Gminy Lyski z dnia2Zlutego 2019 t.

§3
2. Kandydaci spoza obwodu przedszkola mogą byó przyjęci jeżeli przedszkole dysponuje
wolnymi miejscami na podstawie wniosku, stanowiącego zŃącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr : W.0059.33.20I9 Wójta Gminy Lyski zdnia22lutego2019 t.

§4
Lista kandydatów zakwalifikowanych iniezakwalifikowanych do przedszkola z obwodu
szkoły po I etapie rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości do 6 kwietnia 2020 t.

§5
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkolazostarie podana do publicznej
wiadomości do dnia 17 kwietnia 2020 r. Lista uzupeŁniEąca do dnia 15 czerwca2020 r.

§6
Zar:ządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrąznej otazprzez umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie intemetowej szkoły

DYRFKrTfi:sPoŁU

mgr Bernadeth CuberZ zarzqdzeniem nr: 0]34.3.2020 zapoznali się :
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Z AIiZ Ą\ZENIE NR w.0050.2 1.2020
WOJTA GMINY LYSKI

z dniaZ9 styczrria 2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020l202t, dla

których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

Na podstawie art.30ust. 1ustawy zdnia 8marca 1990r" osarrlorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2019r.,
poz.506 zpóźn, zm,) oraz afi.154 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.
z2019 r, poz.7148 zpóźn.zm.)

Wójt Gminy Lyski
zarządza, co następuj e :

§ 1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego oftIz postępowarria uzupełniającego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolny ch przy szkołach podstawowych dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym
w roku szkolnym 2020/2021stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lyski

GrzegorzGryt
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Załącznik do zarządzenia Nr W.005 0.2l .2020

Wójta Gminy Lyski

z dniaZ9 styczniażD}0 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach

pod§tawowych w roku szkolnym 202012021, dla których Gmina Lyski jest organem
prowadzącym

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu

uzupełniającym

l

Złożenię wniosku o przyjęcie do przedszkotawraz z
dokumentami potwierdz ającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od02.03.ż020 r.

do 26.03.2020 t.

od 18.05.2020 r.

do 27.05.2020 t.

ż

Weryfftacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie ptzez kandy data
warunków lub kryteriow branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

do 3.04.2020 r. do I.06.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomo ści przez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów nięzalovalifi kowanych

do 6.04.2020 r. do3,06.2020 r.

4
Potwięrdzenie ptzez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczęnia

do 15.04.2020 r, do 10.06.2020 r.

5

Podanie do publ icznej wiadomo ści pr zez komisj ę
rekrutacyjną listy kandydatów przyjęĘch i
kandydatów nieprzyj ętych

do 17,04,2a20 r. do 15.06.20ż0 r.
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UCHWAŁA NIR RG.0001.20.2017
RADY GMINY LYSKI

z dnia27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr RG.0007.11.2017 Rady Gminy Lyski zdnia27 |atego2017 r.w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem
prowadzącym oraz okreŚlenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia Ęch kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r.
poz. 446 zpóźn. zm.) oraz art.204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowńzające ustawę *
Prawo oświatowe (Dz.U. z20l7t. poz.60), aft, 131ust.4 - iwzwiązkl zart.ż9 ust.2pktl ustawy zdnia
l4grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z201'7r. poz.59) po przeprowadzeniu konsultacji wĘbie
Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG,0007.34.2015 zdnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji zradami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ustawy z24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§l.W § 1 wtabeli poz.2 otrzymujebrzmienie:

Nazwa kryterium

"Kandydat, którego rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący lub oboje rodziców (prawnych
opiekunów) pracują lub studiują albo uczą się w trybie dziennym lub wykonuj ą rolniczą albo poza rolniczą
dzińalnośógospodarczą"

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

"Zaświadczenie lub oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego, rodziców
(opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub studiowaniu albo nauce w trybie dziennym lub wykonywaniu
ro lniczej albo p ozaro 1 niczej dzińalno ś ci gosp od ar czej"

Liczbapunktów

,,Liczbapunktów 5".

§2.W § 1 wtabeliskreślasię poz. 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierryć Wójtowi Gminy Lyski.

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

P r zew o dnicący Rady Gminy
Lyski

mgr inż. Grzegorz Dudek
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uzasadnienie

Zgodniezprzepisarniart"131u§t.4- 6wzuliązlłtzart.}9ust.2 pktlustawyzdnia 14grudnia2016r.-
prawo oświńwe (Dz. U. zż0I7 r, paz, 59\ oraz art,204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, - PrzePisY

wprowadzające ustawę _ Prawo oświatowe (Dz. U. z20I7 r. poz.60), Rada Gminy ustala kryteria oraz

oópowiadającąliczbępunktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznychoraz

oddziałów pizlasrtoiny przy szkołacń podstawowych. Kryteria te stosuje się wówczas, gdY liczba kandYdatów

do przedszkolaloddziafu jest więksŹa niż |iczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, zaŚ

zasto]sowanię kryteriów okróślonych w art. 131 ust. 4 ustawy dnia 14 grudnia ż016 t. - Prawo oświatowę (I etaP

rekrutacji) dały wynik równorzędny _ nie pozwalający rozsttzygnąć naboru.

Wzwiązku zpowyższymustala się 5 kryteriów, które powinny umożliwić dokonanie rozstrzygnięó Podczas

rekrutacji ao pizeoizt<oit/oddziałów przedszkolnych ajednoczęśnie zapewniĆ jak najPełniejszą realizację

potrzeb'dzlect<a i;ego rodziny, zvłłaszĆzapotrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wYchowującY

kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowę z obowiązkami rodzinnymi.

Przewodniczący Rady Gminy
Lyski

mgr inż. Grzegorz Dudek
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Pstrążna, dnia

lmię i nazwisko matki / opiekuna prawnego

adres zamieszkania, telefon

lmię i nazwisko ojca l opiekuna prawnego

adres zamieszkania, telefon

Dyrektor ZSP w Pstrqżnej

DEKLARACJA O KONTYNUOWANlU WYCHOWANlA PRZEDSZKOLNEGO
w roku szk.2O2O|2O2L

Składa m dekl a racj ę kontyn uowa n ia wychowa n i a p rzedszko l n ego przez moją/ego

córkę/syna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym -
Przedszkolu Publicznym w Pstrążnej, w roku szkolnym 2O2O|2O2I

w godzinach od ..................do....... z dwoma posiłkami dziennie.

PoDPls MATK| /oPlEKUNA PRAWNEGo PoDPlS oJcA /oPlEKUNA PRAWNEGo

Termin złożenia deklaracji - w ciqgu 7 dni poprzedzajqcych termin rozpoczęcia postępowanio

rekrutacyjnego; podstawa prqwna złożenia deklaracji : art.153 ust.2 Ustawy Prawo

Oświatowe tj. od 20.02.2020 r. do 28.02.2020 r.



Załącznik Nr l do zarządzenia Nr W. 005 9.3 3 .20 19

Wójta Gminy Lyski

zdniaZ2lutego 2019 r.

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkol nego/

Szkoły Podstawowej

W.............

WNlosEK
O PRZYJ ĘClE DO PRZEDSZKOLA P U BLICZN EGO/ODD ZLAŁU P RZE DSZKOLN EGO

W,............ W RoKU szKoLNYM

1. DANEKANDYDATA:

2, DANE RODZICOWPRAWNYCH OPIEKUNOW KANDYDATA:

3. KoLEJNoŚcWYBRANYCH PRZEDSZKoL|:

Lp. Nazwa przedszkola (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 zamieszkania

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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4. ZAŁĄCZN|K| DO WN|OSKU (o ile dotyczy):

Uwaga:
1. Dokumenty (poz.1-4,6-8) składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopiialbo w postaci

urzędowo poświadczonego zgodnie z art, 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty (poz, 1-4,6-8) mogą byc składane także w postaci
kopii poświadczanejza zgodność z oryginałem przezrodzica kandydata.

2, Oświadczenie (poz. 5) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnejza składanie fałszywych zeznań,

" Wielodzietność rodziny: oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;** Samotne wychowywanie dziecka: oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji oaeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.

(podpisy rodzicóMprawnych opiekunów kandydata)

Lp. Nazwa załącznika
Liczba

złożonych
załaczników

1. Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność kandydata

2, Ozeczenie potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

3. Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

4.
Orzeczen ie potwie rdzające n iepełnosprawność rodzeństwa ka ndydata

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata"

6.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zę wzg|ędu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równowazne w rozumieniu przepisów ustawy
zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób nieoełnosprawnvch (t.i.Dz. U. z2018 r., ooz. 51,1 .)

7.
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka** oraz
niewvchowvwaniu zadneqo dziecka wspólnie z ieqo rodzicem

8.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczei ( t.i. Dz. U. z2O18 r,, poz. 998)

Id: 45E080E9-5F A4-4E49 -9B8E-7 37 53E4l 1ABA. Podpisany Strona 2



ZałącznikNr 2 do zarządzenia Nr W.0059.33.ż0I9

Wójta Gminy Lyski

zdniaZZlutego 2019 r,

Data przyjęcia zgłoszenia:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODBYC|A OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

W............. W RoKU szKoLNYM

1. DANE DZIECKA:

2. DANE RODZICOWPRAWNYCH OP|EKUNOW DZIEGKA:

lmię/imiona i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

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

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

lmię i nazwisko matki/prawnego
opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

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

Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/prawnego
opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

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

Miejsce pracy
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ZGŁOSZENlE:

1. Zgłaszam do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego córkę/syna
...,.....,......... w Przedszkolu Publicznym/

Oddziale Przedszkolnym w ........ w roku szkolnym

2, Oświadczam, ze:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,

b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Przedszkola Publicznego/Szkoły Podstawowej o zmianie
danych zawańych w zgłoszeniu,

c) wyrażam zgodę na przetwauanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów
związanych z rekrutacją do pzedszkola zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz, U.z2018 r. poz. 1000 zpożn.zm.).

3. Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, że 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 2al8r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245- obowiązuje od 1 września 2O17 oraz
rozpoządzeniami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.
Zgodnie zań.13 ust,1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2a16l679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu 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 przetwauane wyłącznie w celu realizaili programu

edu kacyjnego i wychowawczego.
Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych jest dostępna na tablicy
ogłoszeń w organizacji i na stronie internetowej Administratora Danych.

(miejscowość, data) (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

3. PRZYJĘCIE ZGŁOSZEN\A PRŻ;EZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO /

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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