
ZARZĄDZENIE NR 10/21 
WÓJTA GMINY BOBROWICE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) - dalej u.p.o. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do 
publicznych przedszkoli określa się następujące terminy: 

1) Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 marca 
2021 r. do dnia 15 marca 2021 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 
16 kwietnia 2021 r.  

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 u. p. o. - 
w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. oraz w postępowaniu 
uzupełniającym od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r.  

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 23 marca 2021 r. oraz 
w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 kwietnia 2021r.  

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia - 
w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 24 marca 2021  r. do dnia 26 marca 2021 r. oraz w postępowaniu 
uzupełniającym od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 27 kwietnia 2021 r.  

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 31 marca 2021 r. oraz w postępowaniu 
uzupełniającym w dniu 29 kwietnia 2021 r.  

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do 
publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów, określone w uchwale  nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina 
Bobrowice jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 870): 

1) Rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują/je lub 
studiują/je w systemie stacjonarnym - potwierdzone dokumentem: oświadczenie o zatrudnieniu bądź 
studiowaniu w systemie stacjonarnym rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) 
samotnie wychowującego dziecko, za które można uzyskać 4 punkty; 

2) Dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) - 
potwierdzone dokumentem: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie rodziców (opiekunów 
prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko, za które można uzyskać 3 
punkty. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obsługi petenta, oświaty i archiwum. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej: 
www.bobrowice.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Wojciech Wąchała 
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