ZARZĄDZENIE Nr 6/2021
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
do przedszkola publicznego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina
Janów Podlaski jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości
kryteriów, dokumentów i liczby punktów branych pod uwagę
w powyższych postępowaniach.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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 2020 r. poz. 910, z późn.
zm.) zarządzam,.co.następuje:
§1
Określam
terminy
przeprowadzenia
postępowania
rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola
publicznego na rok szkolny 2021/2022, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Janów
Podlaski, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego brane
są pod uwagę, mające jednakową wartość, 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.
2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w ust. 1:
1) kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności kandydata;
2) kryterium 2 - 5 – 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426, z późn. zm.);
3) kryterium 6 – 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;
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2021
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 19 stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola publicznego dla
którego Gmina Janów Podlaski jest organem prowadzącym.

Lp
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wyszczególnienie
Złożenie wniosku o przyjecie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjna listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Składanie przez rodziców wniosków do
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata
Złożenie przez rodziców kandydata do
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej
Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Terminy
postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania
uzupełniającego

od 15 lutego 2021 r.

od 16 marca 2021 r.

do 02 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 03 marca 2021 r.

od 22 marca 2021 r.

do 05 marca 2021 r.

od 24 marca 2021 r.

08 marca 2021 r.

25 marca 2021 r.

od 08 marca 2021 r.

od 26 marca 2021 r.

do 12 marca 2021 r.

do 31 marca 2021 r.

15 marca 2021 r.

01 kwietnia 2021 r.

7 dni od podania do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
7 dni od daty otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
7 dni od dnia otrzymania odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 6/2021
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 19 stycznia 2021 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznej
szkoły podstawowej, dla której Gmina Janów Podlaski
jest organem prowadzącym.

Lp

Wyszczególnienie

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjna listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2.

3.

5.
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Terminy
postępowania
rekrutacyjnego

Terminy
postępowania
uzupełniającego

od 01 marca 2021 r.

od 30 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r..

do 02 kwietnia 2021 r.

od 22 marca 2021 r..

od 07 kwietnia 2021 r.

do 25 marca 2021 r.

do 09 kwietnia 2021 r.

26 marca 2021 r.

12 kwietnia 2021 r.

29 marca 2021 r.

13 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 6/2021
Wójta Gminy Janów Podlaski
z dnia 19 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/159/17
RADY GMINY JANÓW PODLASKI
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej prowadzonych przez Gminę Janów Podlaski
(Lubel. z 2017 r. poz. 1554; zm.: Lubel. z 2017 r. poz. 3060.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 131 ust. 4-6 oraz art. 133 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy
Janów Podlaski uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego dla
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych
przez Gminę Janów Podlaski:
1) rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę w systemie dziennym:
a) 1 obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko - 6 punktów.
b) jedno z rodziców - 2 punkty;
2) rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty oraz czasu pobytu w
przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie - 8 punktów;
3) kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w obwodzie
szkoły podstawowej miejsca zamieszkania - 4 punkty;
4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego 2 punkty;
5) miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty
określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2 punkty.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są
odpowiednio oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
§ 2.
1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Podlaski, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej/ przedszkola w tej samej
miejscowości - 6 punktów;
2) szkoła zlokalizowana jest najbliżej miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy
rodzica/opiekuna - 4 punkty;
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu należytej opieki - 2 punkty.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są
odpowiednio oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego.
1

§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 uchwały nr XIX/174/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
(Lubel.2017.3060) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 2 sierpnia 2017 r.
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