Informacja o terminach oraz kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów – Gorce na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych
TERMINY
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1303/2022 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia
13 stycznia 2022 r. zostały określone następujące terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

L.p.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
na rok szkolny 2022/2023
Termin
Termin
Rodzaj czynności
w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w danym przedszkolu, oddziale
do 16.03.2022 r
Nie dotyczy
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
08.02.2022 r. 04.05.2022 r.wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
16.03.2022 r.
10.05.2022 r.
kandydata warunków, kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym/ uzupełniającym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów
17.03.2022 r. 11.05.2022 r.
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków,
21.03.2022 r.
- 12.05.2022 r.
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym / uzupełniającym.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci
22.03.2022 r.
16.05.2022 r.
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
22.03.2022 r.
17.05.2022 r.w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało
-31.03.2022 r
23.05.2022 r.
zakwalifikowane.
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
01.04.2022 r.
24.05.2022r.
i nieprzyjętych.

KRYTERIA REKRUTACJI
NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH REKRUTACJI

Etap I
Do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych
miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące

kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
Etap II
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria
określone w uchwale Nr XVII/100/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto BoguszówGorce, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

1

Oboje rodzice/opiekunowie prawni
pracują, studiują w trybie dziennym,
prowadzą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje
się również do pracującego/
studiującego rodzica samotnie
wychowującego kandydata do
przedszkola.

5 pkt

2

Liczba zdeklarowanych godzin pobytu
dziecka w przedszkolu powyżej 5
godzin podstawy programowej.

1 pkt
za każdą
dodatkową
godzinę –
maksymalnie
4 pkt

3

Korzystanie z pełnego wyżywienia.

2 pkt

4

Kandydat wychowuje się w rodzinie
objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny.

2 pkt

5

Kandydat posiada obowiązkowe
szczepienia ochronne zgodnie
z aktualnym Programem Szczepień
Ochronnych lub przeciwwskazania do
szczepień zgodnie z Programem

5 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Dokument potwierdzający zatrudnienie
(od każdego z rodziców/opiekunów
prawnych), zaświadczenie z zakładu
pracy, w przypadku samozatrudnienia
aktualny wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, w przypadku pracy
w gospodarstwie rolnym – nakaz
płatniczy (decyzja) o podatku rolnym.
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o planowanym pobycie powyżej 5 godzin
dziennie.
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego
o korzystaniu z pełnego wyżywienia.
Kopia orzeczenia sądu rodzinnego
ustanawiającego nadzór kuratora,
poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata lub
zaświadczenie wydane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej o objęciu rodziny
wsparciem asystenta.
Zaświadczenie od lekarza pediatry
o odbytych obowiązkowych
szczepieniach ochronnych
lub zaświadczenie o przeciwskazaniach
do szczepień.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
TERMINY
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1303/2022 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia
13 stycznia 2022 r. zostały określone następujące terminy przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Boguszów-Gorce:
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
Termin
Termin
L.p.
Rodzaj czynności
w postępowaniu
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
08.02.2022 r. 04.05.2022 r.1.
spełnienie przez kandydata warunków, kryteriów
16.03.2022 r.
10.05.2022 r.
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/
uzupełniającym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej oraz
17.03.2022 r. 11.05.2022 r.
2.
dokumentów potwierdzających spełnienie przez
21.03.2022 r.
- 12.05.2022 r.
kandydata warunków, kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym / uzupełniającym.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
3.
22.03.2022 r.
16.05.2022 r.
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
22.03.2022 r.
17.05.2022 r.4.
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
-31.03.2022 r
23.05.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
5.
01.04.2022 r.
24.05.2022 r.
przyjętych i nieprzyjętych.

KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH
POZA OBWODEM SZKOŁY

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły podstawowej brane są pod uwagę następujące kryteria określone
w uchwale Nr XVII/101/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określania liczby punktów za
każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Lp.
1

2

3

Liczba
punktów

Kryterium
Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało
edukację w tej samej szkole/placówce.
Kandydat realizował obowiązek przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w danej szkole/placówce.
Rodzice lub opiekunowie kandydata lub jeden
z rodziców lub opiekunów pracuje w danej
szkole/placówce.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej placówki.
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej placówki.
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej placówki.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc
Sylwia Dąbrowska

