
                                                                                                  

Zarządzenie Nr  6/2021 

Wójta Gminy Mykanów 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów: 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 142/XVII/2016 

Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mykanów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mykanów zarządzam, co następuje : 

§1. 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                   

do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2021/2022 jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2. 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 jak  

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

         §3. 

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające kryteria 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                    

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, stanowiące  załącznik  nr 3. 

§4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych. 

§5. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów. 

             §6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do  

 Zarządzenia Nr 6/2021 

Wójta Gminy Mykanów 
                                                                                                                  z dnia 18 stycznia 2021r.
        

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                      

na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Mykanów: 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 
wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia oraz  
w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora placówki odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

         

 

 

 

Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 08.02.2021 r.  

do 26.02.2021 r. 

od 01.04.2021 r.  

do 28.04.2021 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2021 r. 

do 05.03.2021 r. 

od 29.04.2021 r.  

do 07.05.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń 

placówki oświatowej) przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 08.03.2021 r. 

do godz. 15.00 

11.05.2021 r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia 

od 09.03.2021 r.  

do 23.03.2021 r. 

od 13.05.2021 r. 

do 21.05.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

 

25.03.2021 r.  

 do godz. 15.00 

 

26.05.2021 r. 

do godz. 15.00 



                                                                                                                          Załącznik nr 2 do  

                                                                                                                Zarządzenia  Nr 6/2021  

                                                                                                             Wójta Gminy Mykanów 

                                                                                                               z dnia 18 stycznia 2021r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                        

na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Mykanów: 

 

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może 

wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia oraz  

w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora placówki odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 
 

 

Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 08.02.2021 r.  

do 26.02.2021 r. 

od 01.04.2021 r.  

do 28.04.2021 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2021 r. 

do 05.03.2021 r. 

od 29.04.2021 r.  

do 07.05.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 08.03.2021 r. 

do godz. 15.00 

11.05.2021 r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia 

od 09.03.2021 r.  

do 23.03.2021 r. 

od 13.05.2021 r. 

do 21.05.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

25.03.2021 r.  

 do godz. 15.00 

 

26.05.2021 r. 

do godz. 15.00 



 

 

Załącznik nr 3 do  

Zarządzenia Nr 6 /2021 

Wójta Gminy Mykanów 

                                                                                                                     z dnia 18 stycznia 2021r. 
 



 
 
 

Uchwała nr 142/XVII/2016 
Rady Gminy Mykanów  

z dnia 12 lutego 2016 roku 
 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Mykanów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 20c ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U.2015 poz. 2156 ) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015 poz.1515)  
Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mykanów: 

1) kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w 
trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi 
gospodarstwo rolne - liczba punktów 12 

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego  pierwszego wyboru – liczba punktów 4 

 
3) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły związanej organizacyjnie 

z przedszkolem/oddziałem przedszkolnym  pierwszego wyboru – liczba 
punktów 4 

 
4) kandydat, którego miejsce zamieszkania jest najbliższe placówce pierwszego 

wyboru - liczba punktów 2 

5) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów jest 
zatrudniony na terenie gminy Mykanów - liczba punktów 1 

§ 2 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-5 są 
odpowiednio: 

1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów, lub zaświadczenie z 
ZUS/ KRUS o opłacaniu składek 

2-3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzone przez dyrektora  
      placówki, do której uczęszcza rodzeństwo 
4)  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
5)  zaświadczenie od pracodawcy 

§ 3 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów. 

 

 

 



 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr 27/VI/2015 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2015r. w 

sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Mykanów 

 
inż. Włodzimierz Cichoń 

 

 


