
ZARZĄDZENIE NR 0050. 7.2020
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych  oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do 

uzyskania za poszczególne kryteria

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 , art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 2019 r. poz. 1148 
z późn. zm. )

Wójt Gminy Lipie
zarządza,  co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Lipie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie, zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych brane pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne 
kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  do klas 
pierwszych szkół podstawowych brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę 
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych i dyrektora szkoły 
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie do przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 
1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych 
kryteriów, a także liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określonymi 
w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorom  zespołów szkolno-przedszkolnych
i dyrektorowi szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.7.2020
Wójta Gminy Lipie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Lp. Etap rekrutacji Terminy
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu 
uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej

do 21 lutego 2020 r. -

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci 
rozpoczynających edukację przedszkolną

od 1 marca 2020 r.
do 13 marca 2020 r.

od 27 kwietnia 2020 r.
do 8 maja 2020 r.

3. Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie 
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydatów warunków  lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r.

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

20 marca 2020 r. 15 maja 2020 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do przedszkola/oddziału w postaci 
pisemnego oświadczenia

od 23 marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r.

od 18 maja 2020 r.
do 22 maja 2020 r.

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

31 marca 2020 r. 26 maja 2020 r.

Id: E5ECDB10-DBA2-4E70-9FF5-8B9BADCA395D. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.7.2020
Wójta Gminy Lipie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Lp. Etap rekrutacji Terminy
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu 
uzupełniającym

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

od 1 marca 2020 r.
do 13 marca 2020 r.

od 27 kwietnia 2020 r.
do 8 maja 2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydatów warunków  lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r.

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

20 marca 2020 r. 15 maja 2020 r.

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

od 23 marca 2020 r.
do 27 marca 2020 r.

od 18 maja 2020 r.
do 22 maja 2020 r.

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

31 marca 2020 r. 26 maja 2020 r.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.7.2020
Wójta Gminy Lipie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych 
kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumenty 
niezbędne do ich potwierdzania

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Lipie.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych 
miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

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 jednakową wartość.

Na podstawie art. 131 ust. 6 Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał 
każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli:

1. kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie 
dziennym lub samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym - 
30 pkt,

2. kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu/oddziale przedszkolnym - 20 pkt,

3. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który 
odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do 
szkoły, w miejscowości, w której znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny - 5 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

1. dla kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie na wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki 
obojga rodziców lub samotnego rodzica,

2. dla kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie na wniosku,

3. dla kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do szkoły (nazwa 
szkoły).
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.7.2020
Wójta Gminy Lipie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  do klas pierwszych szkół podstawowych 
brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów 
możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła 
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych:

1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danej szkoły  - 20 pkt,

2. kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się na 
terenie gminy Lipie - 10 pkt,

3. kandydat, którego  jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest absolwentem danej szkoły-  
10 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

1. dla kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie na wniosku,

2. dla kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie na wniosku,

3. dla kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie na wniosku.
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