
Zarządzenie Nr 1/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie

z dnia 01 marca 2019r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r.,  poz.  996,  1000,  1290,  1669 i  2245 z późn.  zm.), zarządza się,  co
następuje;

§  1.  Powołuję  się  komisję  rekrutacyjną  do  przeprowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego  do  Punktu  Przedszkolnego  w  Grzywnie  na  rok  szkolny
2019/2020, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Renata Grzęda
2) Małgorzata Jelińska
3) Józefa Machalewska

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Renatę Grzędę.

§ 3. Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2, wyżej cytowanej ustawy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§  5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  obowiązuje  do  czasu
zakończenia postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2019/2020.

§ 6.  Dyrektor  szkoły ogłasza rekrutację z zawiadomieniem na stronie internetowej
szkoły oraz ogłoszeniami wywieszonymi we wszystkich wsiach  obwodu szkolnego
Szkoły Podstawowej  w Grzywnie.

§  7.  Wnioski  o  przyjęcie  dzieci  rodzice  pobierają  w  sekretariacie  szkoły  lub  
ze strony internetowej www.spgrzywna.pl, z zakładki REKRUTACJA 

Wnioski składane są w sekretariacie szkoły w terminie od 11.03 do 05.04.2019 r.

§  8.   10  maja  2019r.  w   siedzibie  szkoły  zostaną  wywieszone listy  kandydatów 
zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

        5 czerwca 2019r. w siedzibie szkoły zostaną podane do  publicznej wiadomości
listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

http://www.spgrzywna.pl/


§ 9. W przypadku  odmowy przyjęcia dziecka  w przeciągu 7 dni  od dnia podania do

publicznej wiadomości list, rodzice maja prawo złożyć wniosek o sporządzenie

uzasadnienia  odmowy.  Po  7  dniach  od  terminu  otrzymania  pisemnego

uzasadnienia  odmowy mogą złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej.

§ 10. Do Punktów Przedszkolnych w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie

w pierwszej  kolejności  przyjmuje  się  dzieci  zamieszkałe  na  obszarze  Gminy

Chełmża. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Chełmża mogą być przyjęte

tylko w przypadku wolnych miejsc. 

§  11. Pierwszeństwo  przyjęcia  do  Punktów  Przedszkolnych  w  roku  szkolnym

2019/2020 mają dzieci 4 i 5-letnie. Dzieci 3-letnie przyjmowane będą w miarę

posiadania wolnych miejsc.

§ 12. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych  na obszarze danej

gminy niż  liczba  wolnych  miejsc  w punktach  przedszkolnych  na  pierwszym

etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  pod  uwagę  łącznie  następujące

kryteria:

KRYTERIA  PODLEGAJĄCE OCENIE NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
Wielodzietność rodziny kandydata  - 1 pkt
Niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 
pkt
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
Samotne wychowywanie kandydata – 1 pkt
Objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 1 pkt

 

§ 13. Jeśli w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskają tę
samą ilość punktów lub w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, w drugim
etapie rekrutacji brane są pod uwagę kolejne kryteria:



KRYTERIA  PODLEGAJĄCE OCENIE NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie
dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium
stosuje  się  również  do  pracującego  /studiującego  rodzica  samotnie
wychowującego dziecko.– 10 pkt 
Dziecko, którego  jedno z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje w
trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 5
pkt

Dziecko, które posiada rodzeństwo (punkt za każdego brata lub siostrę) – 1 pkt
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