
ZARZ{DZENIE NR 370t21
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

z dnia28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu
uzupelniajqcym do przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz do klas

I szk6l podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 202112022

Na podstawie art.30ust. l ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie gminnym (Dz.U. 22020r.
poz.7l3, poz. 1378) oraz art.154 ust. 1 pkt I w zwiqzku zart.29 ust.2 pkt 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r.
Prawo o3wiatowe (Dz. U. 22020 r. poz. 910, poz. 1378;22021 r. poz. 4) zarz4dza sig, co nastgpuje:

$ 1. Ustala sig harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym do
przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych w roku szkolnym 202112022 stanowi4cy
zalqcznik nr I do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2. Ustala sig harmonogram crynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym do
klas I szk6l podstawowych w roku szkolnym 202112022 stanowiqcy zal1cznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

$ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig dyrektorom jednostek oSwiatowych miasta Grajewo.

$4.Zarz1dzenie podaje sig do publicmej wiadomoici przez ogloszenie na stronie intemetowej Biuletynu
Informacji Publicznej http://bip.um.grajewo.pl/ oraznatablicy ogloszeri Urzgdu Miasta Grajewo.

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal1cmikNr I do zarzqdzeniaNr 370/21

B urmistrza Miasta Graj ewo

z dniaZ9 stycmia 2021 r.

Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniajqcym w roku
szkolnym 202112022 do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla kt6rych

miasto Grajewo jest organem prowadzqcym

Lp. CrynnoSci rekrutacyjne Termin w postqpowaniu
rekrutacvinym

Termin w postgpowaniu
uzupelniaiacym

1 Zlo2enie wniosku o przyjgcie do przedszkola,

oddzialu przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj4cymi spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg w
postepowaniu rekrutacyi nym

od 15 lutego 2021 r.

do 2 marca 2021r.
od 8 kwietnia 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

2. Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjEcie do przedszkola, oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej i
dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie
pruez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacvinvm

od 3 marca 2021 r.

do 12 inarca 2021 r.

od 26 kwietnia 2021 r.

do 4 inaJa 2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomoici przez
komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

15 marca 2021 r 6 maja2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
prryiecia w postaci Disemnego o5wiadczenia

od 16 inarca 2021 r.

do 22 marca 2021 r.

od 7 maJa 2021 r.

do 14 maia 2021 r.
く
υ Podanie do publicmej wiadomo6ci przez

komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyietych i kandydat6w nieprzyietych

25 marca 2021 r. 18 maja 2021r.
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ZalqcznikNr 2 do zarzqdzeniaNr 370/21

Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia28 stycznia2}2l r.

Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniajqcym w roku
szkolnym 202112022 do klas I szk6l podstawowych, dla kt6rych miasto Grajewo jest organem

prowadz4cym

Lp. CrynnoSci rekrutacyjne Termin w postgpowaniu
rekrutacvinvm

Termin w postgpowaniu
uzuoelniaiacvm

1 Zlo2enie wniosku o przyjgcie do szkoly
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj4cym i spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyinym

od 15 lutego 2021 r.
do2marca2021r.

od 8 kwietnia 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

2. Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do szkoly podstawowej
i dokument6w potwierdzajqcych spelnianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyinym

od 3 marca 2021

do 12 marca 2021

r.

r.

od 26 kwietnia 2021 r.

do4 ma」 a2021r.

つ
′ Podanie do publicznej wiadomoSci przez

komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

15 marca 2021 r. 6 maja 2021r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
pra,iecia w postaci pisemnego oSwiadczenia

od 16 marca 2021

do 22:narca 2021

od 7 maJa 2021 r.

do 14 1nala 2021 r.
ξ
υ Podanie do publicznej wiadomo(ci przez

komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyietych i kandvdat6w nieprzyietych

25 marca 2021 r l8 maja 2021r.
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耐ょ許占黒 詳o
19‐200 GralewO

ul.Strazacka 6A
Grajewo, 28 stycznia202l r.

Rekrutacja do przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz klas piervszych
w szkolach podstawowych w roku szkolnym202ll2022

L Rekratacja do przedszkoli i oddzialfw przedszkolnych w szkolach podstawowych

Kryteria prqyjgi:

Do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje sig kandydat6w

zamieszkalych na terenie miasta Grajewo, w przypadku wigkszej liczby kandydat6w spelniajqcych ten warunek

nil liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego,

oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane s4 pod uwagg kryteria ustawowe okeSlone w

art. 131 ust.2 i 3 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z2020r.poz.9l0zp6in.nrt)tj:

I ) wielodzietno5d rodziny kandydata (o5wiadczenie);

2) niepelnosprawno6d kandydata (orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, orzeczenie

o niepelnosprawno6ci lub o stopniu niepelnosprawnoSci);

3) niepelnosprawno$d jednego z rodzic6w kandydata (orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego,

orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawno6ci);

4) niepelnosprawnoS6 obojga rodzic6w kandydata (orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego , orzeczenie

o niepelnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawnoSci);

5) niepelnosprawno56 rodzefistwa kandydata (orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, orzeczenie

o niepelnosprawno6ci lub o stopniu niepelnosprawno6ci);

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok s4du rodzinnego orzekaj4cy rozw6d lub

separacjg lub akt zgonu oraz oSwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu

2adnego dziecka wsp6lnie z jego rodzicem);

7) objgcie kandydata piecz4 zastgpczq (dokument poSwiadczaj4cy objgcie pieczq zastgpczq,).

W pr4ypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego lub

jeZeli po zakoriczeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddzial przedszkolny w szkole podstawowej nadal

dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego

i w postgpowaniu uzupetniaj4cym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddzial6w przedszkolnych

w szkolach podstawowych, dla kt6rych miasto Grajewo jest organem prowadz4cym brane s4 pod uwagQ kryteria

okreslone uchwal4Nr XIV/I l5/19 Rady Miasta Grajewo zdniaTT grudnia}}l9 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. 22020

r., poz.27) tj.l

Lp. Kryterium Liczba punkt6w Dokumenty
ponvierdzaj4ce
spelnianie kMeri6w

1 dziecko, samotnego rodzica
pracujqcego lub ucz4cego sig

w svstemie dziennym

10 oSwiadczenie

2. dziecko, obojga rodzic6w
pracuj4cych lub ucz4cych sig

w systemie dziennym

10 oSwiadczenie

3. dziecko, kt6rego rodzeristwo
vczeszczado danego

o6wiadczenie



przedszkola/oddziatu
przedszkolnego w szkole

podstawowei

4. dziecko, kt6rego rodzef stwo
r6wnie2 ubiega sig o
przyjEcie do tego samego
przedszkola/oddzialu
przedszkolnego w szkole
oodstawowei

く
， wnioskio prryjgcie

dzieci

ξ
′ dziecko, kt6rego rodzice

preferujq dane
przedszkole/oddzial
przedszkolny w szkole
podstawowej jako pierwszy
wyb6r w skladanym
wniosku zgloszeniowym

oSwiadczenie

6 doch6d na osobg w rodzinie
dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokoSci mniejszej lub r6wnej 100%
kwoty, o kt6rej mowa wart.5 ust. I ustawy z dnia 2S listopada
2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych - I pkt
b) w prrypadku dochodu w wysoko5ci przeV,raczajqcej 100% kwoty,
o kt6rej mowa w art. 5 ust. I ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o Swiadczeniach rodzinnych, liczbg punkt6w oblicza si9 dziel4c tg
kwotg przez doch6d na osobg w rodzinie dziecka wg
zamieszczonego wzoru

Wz6r:

100% kwoty, o kt6rej mowa w art. 5

ust.l ustawy o Swiadczeniach rodzinnych
: liczba pkt.

doch6d na osobQ w rodzinie dziecka

o6wiadczenie o
wysokosci dochodu
na osobg w rodzinie
kandydata

rodzice/opiekunowie
prawni, kt6rry nie
zechc4 skorrystad
z tego kryterium, nie
muszq skladad
oSwiadczenia o
wysoko5ci dochodu
na osobe w rodzinie

Rodzice dzieci uczgszcz.aj4cych do danego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej

corocznie skladaj4 na kolejny rok szkolny deklaracjg o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w terminie 7 dni poprzedzaj4cych termin rozpoczgcia postgpowania rekrutacyjnego, tj. od 08 lutego do 14

lutego 2021 r.

Harmonogram czynno5ci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaiecym w roku
szkolnym 202112022 do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla

kt6rych miasto Grajewo jest organem prowadzecym*

Lp. Czynno5ci rekrutacyj ne Termin w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postgpowaniu

uzuDelniaiacvm
l Zloilenie wniosku o przyjgcie do przedszkola,

oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz zdokumentami potwierdzaj4cym i spelnianie
pr zez kandydata warunk6w I ub kryteri6w branych
pod uwaqe w DosteDowaniu rekrutacvinvm

od 15lutego 2021r.
do 2 marca 2021 r.

od 8 kwietnia 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

2. Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do przedszkola, oddziatu
przedszkolnego w szkole podstawowej i
dokument6w potwierdzai4cych spelnianie przez

od 3 marca 2021 r.
do 12 marca 2021 r.

od 24 kwietnia 2021

do 4 maJa 2021 r.

r

2



kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod
uwage w postepowaniu rekrutacyinym

り
， Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg

rekrutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

15 marca 2021 r. 6 maja2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
prryjgcia w postaci pisemnego oSwiadczenia

od 16 marca 2021 r.

do 22 marca 2021 r.

od 7 maJa 2021 r.

do 14 maJa 2021 r.

ξ
フ Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg

rekrutacyjn4 listy kandydat6w przyjgtych i
kandydat6w nieprzyietych

25 marca202l r. 18 maja 2021r.

Wz6r wniosku o przyjgcie dziecka do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w szkole

podstawowej dostgpny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek skladany jest do dyrektora

wybranego przedszkola, szkoty podstawowej. Rodzic mohe zloiryO wnioski o przyjgcie dziecka do nie wigcej

ni2 do trzech jednostek oSwiatolvych.

2. Rekrutacja do klas I szkti| podstawowych

Do klasy I szkoty podstawowej przyjmuje sig na podstawie zgloszenia rodzic6w dzieci zamieszkale

w obwodzie danej szkoly. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoty podstawowej mog4 by6

przyjgci do klasy I po przeprowadzeniu postqpowania rekutacyjnego.

Kryterio pr4yjg(:

Do I klasy szkoty podstawowej w postgpowaniu rekrutacyjnym brane s4 pod uwagg kryteria okreSlone uchwal4

Nr XXXII/255I17 Rady Miasta Grajewo z dniaZ2lutego 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. 22017 r., poz. 836)

tj:

l) w szkole obowi4zek szkolny spelnia rodzeristwo dziecka - 5 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoty);

2) dziecko uczgszczalo do oddzialu przedszkolnego w szkole - 4 pkt (dokumenty

w posiadaniu szkoty);

3) miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje sig w obwodzie szkoty - 4 pkt (oSwiadczenie),

4) w obwodzie szkoty zamieszkuj4 krewni dziecka (babcia, dziadek) wspieraj4cy rodzic6w

w zapewnieniu mu nale2ytej opieki- 3 pkt (oSwiadczenie);

5) rodzic/opiekun prawny dziecka jest absolwentem szkoly - 2 pkt (oSwiadczenie).

Harmonogram czynnosci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaiqcym w roku
szkolnym 202112022 do klas I szk6t podstawowych, dla kt6rych miasto Grajewo jest organem

prowadz4cym*

Lp. Czynno5ci rekrutacyjne Termin w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postgpowaniu

uzuoelniaiacvm
1 Zlo2enie wniosku o przyjgcie do szkoty

podstawowej wraz z dokumentami
ootwierdzaiacvmi spelnianie przez kandydata

od 15 lutego 2021 r.
do 2 marca 2021r.

od 8 kwietnia 2021r.

do 23 kwietnia 2021 r.



warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg w
postepowaniu rekrutacvinvm

2. Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjnq
wniosk6w o przyjgcie do szkoty podstawowej i
dokum ent6w potwierdzaj 4cych s peln i an ie pr zez
kandydata warunk6w lub kryteri6w branych pod
uwage w DosteDowaniu rekrutacvinym

od 3 marca 2021 r.
do 12 marca 2021 r.

od 24 kwietnia 2021 r.

do 41■aJa 2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomo6ci przez
komisjg rekutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

15 marca 2021 r. 6 maja2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjgcia w postaci pisemnego o6wiadczenia

od 16 1narca 2021 r.

do 20 1narca 2021 r.

od 7 maJa 2021 r.

do14 ma」 a2021r.

Podanie do publicznej wiadomo6ci przez
komisjg rekutacyjn4 listy kandydat6w
orzvietvch i kandvdat6w nieorzvietvch

25 marca2021 r. l8 maja 2021r.

Wz6r wniosku o przyjgcie dziecka do szkoly podstawowej dostgpny jest w szkole podstawowej. Wniosek

skladany jest do dyrektora wybranej szkoty podstawowej.

+ Zgodnie z Zarzqdzeniem Nr 370121 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno6ci w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym

do przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz do klas I szk6l podstawowych

prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 202112022.

zg/Dα万


