Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2017/2018 do danego publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości:
1. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określone w:
1) uchwale Nr XXXI/143/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
2) uchwale Nr XXXI/144/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół
podstawowych, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia,
2. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych
przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych
przez Gminę Mycielin zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy
Mycielin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Mycielin,
3. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin zgodnie z załącznikiem nr 2
do zarządzenia Nr 5/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli,
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin.
Wójt Gminy Mycielin
/-/Jerzy Matuszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/143/2017
Rady Gminy Mycielin
z dnia 10 lutego 2017r.

DOKUMENTY
L.p.

KRYTERIUM

LICZBA

NIEZBĘDNE

PUNKTÓW

DO POTWIERDZENIA
KRYTERIÓW

1

2

3

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej,
w którym ubiega się o przyjęcie
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do funkcjonującej w zespole
szkolno – przedszkolnym (w skład którego
wchodzi wybrane przez rodziców kandydata
przedszkole) lub w pobliżu przedszkola szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej,
w której mieści się oddział przedszkolny

6

-

5

-

4

4

Oboje rodzice kandydata pracują,
studiują w systemie stacjonarnym,
prowadzą gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą
- kryterium stosuje się również do rodzica
samotnie wychowującego dziecko

3

5

Dogodne (względem miejsca zamieszkania
kandydata/miejsca pracy/miejsca pobierania
nauki w systemie stacjonarnym jednego z
rodziców kandydata) położenie
przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, do którego kandydat
ma być przyjęty

2

6

Kandydat jest dzieckiem pracownika oświaty

1

Oświadczenie rodzica
o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do pobliskiej szkoły
podstawowej

Oświadczenie rodziców
o zatrudnieniu;
oświadczenie rodziców
o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub działalności
gospodarczej; oświadczenie
rodziców zawierające
informacje o stacjonarnym
systemie studiów
Oświadczenie rodzica
potwierdzające miejsce jego
zamieszkania/pracy/
pobierania nauki w systemie
stacjonarnym (jeżeli informacja
ta nie została zawarta
w dokumencie
poświadczającym
zatrudnienie/studiowanie)
Oświadczenie rodzica
potwierdzające jego miejsce
pracy

*

Oświadczenie 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 karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/144/2017
Rady Gminy Mycielin
z dnia 10 lutego 2017r.

Kandydatów do pierwszych klas szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

DOKUMENTY
L.p.

KRYTERIUM

LICZBA

NIEZBĘDNE DO

PUNKTÓW

POTWIERDZENIA
KRYTERIÓW

1

2

3

4

Kandydat do pierwszej klasy szkoły
podstawowej uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
lub przedszkola wchodzącego w skład zespołu
szkolno – przedszkolnego
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne
w szkole podstawowej/zespole
szkolno – przedszkolnym, w której kandydat
ubiega się o przyjęcie
Rodzice lub jeden z rodziców kandydata
pracuje w miejscowości należącej do obwodu
danej szkoły podstawowej
W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują
krewni kandydata (np. babcia, dziadek)
wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki

5

4

Spełnienie kryterium
potwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej
jednostki

3

Oświadczenie rodzica
potwierdzające miejsce
jego pracy

2

Oświadczenie o miejscu
zamieszkania krewnych
kandydata

* Oświadczenie 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 karnej za składanie fałszywych zeznań.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2018
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 30 stycznia 2018r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ,
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYCIELIN na rok szkolny 2018/2019

L.p.

1

2

3

4

5

RODZAJ CZYNNOŚCI
Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie
do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

TERMIN
W
POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMIN
W
POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

26.02.2018r.
30.03.2018r.

30.04.2018r.
14.08.2018r.

03.04.2018r.
06.04.2018r.

16.08.2018r.
23.08.2018r.

09.04.2018r.

24.08.2018r.

10.04.2018r.
20.04.2018r.

27.08.2018r.
29.08.2018r.

23.04.2018r.

30.08.2018r.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2018
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 30 stycznia 2018r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ MYCIELIN na rok szkolny 2018/2019

L.p.

1

2

3

4

5

RODZAJ CZYNNOŚCI
Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

TERMIN
W
POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMIN
W
POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

26.02.2018r.
30.03.2018r.

30.04.2018r.
14.08.2018r.

03.04.2018r.
06.04.2018r.

16.08.2018r.
23.08.2018r.

09.04.2018r.

24.08.2018r.

10.04.2018r.
20.04.2018r.

27.08.2018r.
29.08.2018r.

23.04.2018r.

30.08.2018r.
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