ZARZĄDZENIE NR 947.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk
Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą Nr XIV.157.16 Rady Miasta
Ełku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz
dokumentów

niezbędnych

do

potwierdzenia

ich

spełnienia

stosowanych

w

drugim

etapie

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
zarządzam, co następuje:
§

1.

Ustalam

terminy

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

i

postępowania

uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustalam termin składania przez rodziców i opiekunów prawnych pisemnych deklaracji w
zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego, w danym przedszkolu, w roku szkolnym
2017/2018 - tj. od 2 lutego 2017 r. do 10 lutego 2017 r.
§ 3. Ustala się dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, w tym
niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 i § 5, stanowiące załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Kryteria oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 947.2017 Prezydenta
Miasta Ełku z dnia 20 stycznia 2017 r.

Harmonogram
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018
do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

13 lutego - 02 marca 2017 r.

10-28 kwietnia 2017 r.

03-23 marca 2017 r.

01-23 maja 2017 r.

24 marca 2017 r.

24 maja 2017 r.

27-30 marca 2017 r.

25-30 maja 2017 r.

31 marca 2017 r.
godz. 15:00

31 maja 2017 r.
godz. 15:00

w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja

przez

komisję

rekrutacyjną

wniosków

do oddziału przedszkolnego w Szkole

o przyjęcie

Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
i

dokumentów

potwierdzających

spełnianie

przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego

komisji

rekrutacyjnej

czynności

ustawowych.
Podanie

do

publicznej

wiadomości

rekrutacyjną

list

i kandydatów

niezakwalifikowanych

dziecka

do

kandydatów

oddziału

przez

komisję

zakwalifikowanych
/zakwalifikowanie

przedszkolnego

nie

jest

równoznaczne z jego przyjęciem/.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

Podanie

do

publicznej

wiadomości

przez

komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47.2017
Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dokumenty
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018,
w tym niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów
w pierwszym etapie rekrutacji oraz w drugim etapie rekrutacji (uzupełniającym).

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Ełku na rok szkolny 2017/2018:
1) Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania – załącznik nr 1 do wniosku,
2) Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 2 do
wniosku,
3) Oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 3 do wniosku,
4) Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub nauce – załącznik nr 5 do wniosku,
5) Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie kryterium: specyficzne potrzeby
mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku. – załącznik nr 6
do wniosku.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1)
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
niepełnosprawność (o ile takie wystawiono),

specjalnego

wydane

ze

względu

na

2)
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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,

4)
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Deklaracja

kontynuacji

wychowania

przedszkolnego

w

oddziale

przedszkolnym

w Szkole

Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku na rok szkolny 2017/2018, dotycząca rodziców
i opiekunów prawnych, których dziecko /dzieci/ uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
4. Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 947.2017
Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 stycznia 2017 r.

Kryteria ustawowe

Na podstawie art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1943 z późn. zm.) - 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.

W/w kryteria mają jednakową wartość.
Ustalona wartość: każde kryterium – 20 pkt.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 947.2017
Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 stycznia 2017 r.

Kryteria

określone przez organ prowadzący i odpowiadające im liczby punktów
stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego):

Zgodnie z uchwałą Nr XIV.157.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia
stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk
1. pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie
jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie
działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
2. podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata
któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji
prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
3. ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym oddziale przedszkolnym na
podstawie deklaracji - 10 pkt;
4. specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie
kandydata - 10 pkt.

