
Zarządzenie Nr OR.0050.5.2021 
Wójta Gminy Dąbrowa 
z dnia 12 stycznia 2021r. 

 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 
2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa 

 
     

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3, a także 
art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910; 
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1.  Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria 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 
w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Dąbrowa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, zawarte 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia – zgodne z uchwałą nr XXVII/191/17 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby  
punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. 
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa. 

 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dąbrowa 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.5.2021 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12.01.2021 r.   

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  

w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

 

 
Lp. 

 
Czynności 

Termin 
postępowania 

rekrutacyjnego 

Termin 
postępowania 

uzupełniającego 

 

 

1. 

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia 
dziecka zamieszkałego w obwodzie danej 
szkoły.  
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie 
o miejscu zamieszkania rodziców/ 
opiekunów kandydata oraz kandydata. 

od 02.02.2021r. 

do 01.03.2021r. 

do godz. 15:00 

 

--------------------- 

 

 

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

od 15.02.2021r. 

do 01.03.2021r. 

do godz. 15:00 

od 26.04.2021r. 

do 29.04.2021r. 

do godz. 15:00 

 

2. 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie  przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 150 ust. 7,  ustawy z dnia  14 
grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  

 

 

 

do 15.03.2021r. 

 

 

 

do 10.05.2021r. 

 

3. 

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

16.03.2021r. 
do godz. 15.00 

11.05.2021r. 
do godz. 15.00 

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

od 17.03.2021r.              
do 22.03.2021r. 
do godz. 15.00 

od 12.05.2021r.              
do 17.05.2021r. 
do godz. 15.00 

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

23.03.2021 r. 
godz. 15.00 

18.05.2021r. 
godz. 15.00 

 

Wójt Gminy Dąbrowa 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 



Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.5.2021 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12.01.2021 r.   

 

Kryteria 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  

w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa  

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

 

Lp. Kryterium naboru Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

1 Kandydat, którego rodzeństwo uczy się 
w danej szkole  

5 Pisemne oświadczenie rodzica 
/opiekuna prawnego kandydata 
złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywego 
oświadczenia. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia." Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

2 Kandydat uczęszczał do przedszkola,                         
w którym dzieci z obwodu tej szkoły 
realizowały  przygotowanie 
przedszkolne 

5 

3 Kandydat, dla którego dana szkoła jest 
najbliższa miejscu jego zamieszkania 

3 

4 Kandydat, którego miejsce pracy 
przynajmniej jednego 
z rodziców/opiekunów prawnych 
znajduje się w obwodzie danej szkoły  
lub dana szkoła znajduje się na trasie 
dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do 
pracy 

3 

5 Kandydat, którego miejsce 
zamieszkania rodziny wspierającej 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata w opiece nad nim, położone  
jest najbliższe danej szkoły 

2 

6 Kandydat zamieszkały na terenie gminy 
Dąbrowa 

2 

  

Wójt Gminy Dąbrowa 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 


