
ZARZĄDZENIE NR 6.2022 
Burmistrza Pełczyc 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałałch 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2022/ 2023, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do 
publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach lub oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023 określa się  w załączniku nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023 określa się 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022/ 2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych               
w szkołach podstawowych, do klas I szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce,                   
a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, 
określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół oraz przedszkola, dla których 
Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

   

BURMISTRZ 
 
 

dr Mirosław Kluk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6.2022 

Burmistrza Pełczyc 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach lub oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023. 

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności 
 28.01.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

14.02.2022 r. 28.02.2022 r. Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/ 2023. 

Rekrutacja 
1.03.2022 r. 31.03.2022 r. Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub 

opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
kryteriów 

01.04.2022 r. 14.04.2022 r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 
 14.04.2022 r. Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 
przyjęciem do przedszkola.  

19.04.2022 r. 26.04.2022 r. Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola                     
(zawieranie umów ). 

 27.04.2022 r. Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych    i 
nieprzyjętych. 

Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca ) 
28.04.2022 r. 6.05.2022 r. Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami 
potwierdzającymi spełnianie kryteriów.  

9.05.2022 r. 13.05.2022 r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 
 16.05.2022 r. Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne                   
z przyjęciem do przedszkola. 

17.05.2022 r. 23.05.2022 r. Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola                       
( zawieranie umów ). 

 24.05.2022 r. Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych  i 
nieprzyjętych. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6.2022 

Burmistrza Pełczyc 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023 . 

Od dnia Do dnia Harmonogram czynności 
 28.01.2022 r. Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Rekrutacja 

1.03.2022 r. 31.03.2022 r. Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub 
opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy 
pierwszej  w szkole podstawowej. 

01.04.2022 r. 14.04.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej. 
 15.04.2022 r. Opublikowanie w szkołach podstawowych                 list 

kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne              
z przyjęciem do szkoły.  

19.04.2022 r. 22.04.2022 r. Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły. 

 25.04.2022 r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych                     
i nieprzyjętych. 

Rekrutacja – nabór uzupełniający 
26.04.2022 r. 7.05.2022 r. Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz 

dokumentami i oświadczeniami.  
09.05.2022 r. 13.05.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej. 

 16.05.2022 r. Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 
przyjęciem do szkoły. 

17.05.2022 r. 24.05.2022 r. Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna 
prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły. 

 25.05.2022 r. Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych                       
i nieprzyjętych. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6.2022 

Burmistrza Pełczyc 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022/ 2023 do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych i dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pełczyce, a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

 Do Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach lub oddziałów przedszkolnych                  
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym na rok 
szkolny 2021/ 2022 przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. 

 W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce, niż 
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziałach przedszkolnym w szkołach 
podstawowych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria ustawowe: 

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. 

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 10 pkt. 
 Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego Miejsko- 

Gminne Przedszkole w Pełczycach i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce nadal dysponują wolnymi miejscami na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) dziecko obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się                  
w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/ uczącego się                 
w trybie dziennym rodzica/ opiekuna prawnego- 10 pkt, 

2) dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym 
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej- 6 pkt, 

3) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz 
dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszkające w odległości 
do            3 km od przedszkola/ szkoły- 6 pkt, 

4) rodzice/ opiekunowie prawni dziecka korzystają z pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej- 6 pkt. 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których powyżej są: 
1) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie 

dziennym, 
2) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o kontynuacji przez rodzeństwo edukacji 

przedszkolnej w placówce, do której ubiegają się o przyjęcie dziecka, 
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3) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o odległości z miejsca zamieszkania do 
placówki, do której ubiegają się o przyjęcie dziecka, 

4) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o korzystaniu z pomocy Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 
zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

Wartość kryterium- miejsce zamieszkania w obwodzie szkoły wynosi 10 pkt. 
Jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, do klasy                  

I mogą zostać przyjęci, kandydaci zamieszkali poza obwodem tej szkoły. 
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