
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.616.2022 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się termin składania pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania 
przedszkolnego, w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej i publicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, w roku szkolnym 2022/2023: od 25 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r. 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych,  oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla 
których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym, określa się następujące terminy: 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym (I i II 
etap) 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 04.03.2022 
do 14.03.2022 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności ustawowych 

do 23.03.2022 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 25.03.2022 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
w jednej wybranej placówce 

do 01.04.2022 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

do 07.04.2022 

Rozpoczyna się                    
po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego 
i powinno zakończyć się                                

do 31.08.2022 r. 

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, zgodnie z załącznikiem                             
nr 1 oraz nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych, szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi oraz szkół podstawowych, w których prowadzone są publiczne inne formy 
wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym. 

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Gorzycach oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których 
Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.616.2022 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego (kryteria określone ustawą - o jednakowej wartości) 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata 

Oświadczenie rodzica / rodziców / prawnego opiekuna  / prawnych opiekunów  
o wielodzietności rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 
 

Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo 
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1962 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego 
opiekuna kandydata 

3. 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców / 
prawnych opiekunów  

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 

 
Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo 

w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1962 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego 
opiekuna kandydata 

4. 
Niepełnosprawność obojga 

rodziców / prawnych 
opiekunów  kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 

 
Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo 

w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1962 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego 
opiekuna kandydata 

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 

 
Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo 

w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1962 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego 
opiekuna kandydata 

6. Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
 

Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo 
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w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1962 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego 
opiekuna kandydata 

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1111 ze zm.) 
 

Dokument składa się w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo 
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1962 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego 
opiekuna kandydata 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.616.2022 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Kryteria naboru oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego (kryteria określone uchwałą) 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

Liczba 
punktów 

1. 

Dziecko, którego oboje rodzice / rodzic samotnie 
wychowujący dziecko / prawni opiekunowie / 

prawny opiekun sprawujący samodzielnie opiekę 
pracują/e lub studiują/e albo uczą/y się w trybie 

dziennym lub wykonują/e rolniczą albo 
pozarolniczą działalność gospodarczą i nie 
korzystają/a z urlopu wychowawczego na 

dziecko, które bierze udział w rekrutacji do 
danego przedszkola 

Zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub 
zaświadczenie z uczelni o studiowaniu albo 
nauce w trybie dziennym lub zaświadczenie 
o wykonywaniu działalności rolniczej albo 
pozarolniczej działalności gospodarczej 

Oświadczenie rodzica / rodziców / prawnego 
opiekuna / prawnych opiekunów o niekorzystaniu 

z urlopu wychowawczego na dziecko, które 
ma być przyjęte do przedszkola 

3 

2. 

Dziecko, którego rodzeństwo, w danym 
przedszkolu, będzie objęte obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja lub 
dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do 

danego przedszkola, prowadzonego przez Gminę 
Gorzyce 

Oświadczenie rodzica / rodziców / prawnego 
opiekuna / prawnych opiekunów  o objęciu 
obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym rodzeństwa kandydata w roku 
szkolnym którego dotyczy rekrutacja, i/lub 

oświadczenie rodzica / rodziców / prawnego 
opiekuna / prawnych opiekunów o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego 
kandydat bierze udział w rekrutacji 

2 

3. 
Dziecko, które kontynuować będzie wychowanie 

przedszkolne rozpoczęte w latach poprzednich 
w innym przedszkolu prowadzonym przez 

Gminę Gorzyce 

Zaświadczenie z przedszkola, do którego 
uczęszcza kandydat w roku szkolnym, w którym 

przeprowadzana jest rekrutacja na nowy rok 
szkolny 

6 

4. 

Dziecko, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 ze 
zm.), które w ubiegłych latach dwukrotnie brało 

udział w rekrutacji i nie zostało przyjęte do 
przedszkola prowadzonego przez Gminę 

Gorzyce 

Zaświadczenie z przedszkola/i, do którego/ych 
dziecko nie zostało przyjęte a brało udział w 

poprzednich rekrutacjach 
4 

5. 

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 
lub objęte wsparciem Ośrodka Pomocy 

Społecznej poprzez przyznanie asystenta rodziny 
lub spełnianie kryterium dochodu, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2220 ze zm.) 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 
o korzystaniu z pomocy społecznej lub 

zaświadczenie o ustanowieniu nadzoru kuratora 
lub oświadczenie rodzica / rodziców / prawnego 

opiekuna / prawnych opiekunów o spełnianiu 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie 

kandydata 

1 

Uwaga: 

Ilekroć w niniejszym załączniku mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddziały 
przedszkolne w publicznej szkole podstawowej i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. 
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