
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2023

WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

z dnia 18 stycznia 2023 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2023/2024 oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów

branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2018
r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 762 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz.
1700, poz. 1730 i poz. 2089) zarządza się, co następuje:

§  1. W postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny
2023/2024 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  1.03.2023 r.  do  dnia  17.03.2023 r.  oraz
w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17.04.2023 r. do dnia 20.04.2023 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  ustawy  Prawo  oświatowe  -  w  postępowaniu
rekrutacyjnym od  dnia  20.03.2023  r.  do  dnia  23.03.2023  r.  oraz  w  postępowaniu
uzupełniającym od dnia 21.04.2023 r. do dnia 25.04.2023 r.;

3) podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
zakwalifikowanych  i  kandydatów  niezakwalifikowanych  -  w  postępowaniu
rekrutacyjnym w dniu  24.03.2023 r.  oraz  w postępowaniu  uzupełniającym w dniu
26.04.2023 r.;

4) potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  do  przedszkola  w  postaci
pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 27.03.2023 r. do
dnia 31.03.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27.04.2023 r.;

5) podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  -  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  w  dniu
4.04.2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 28.04.2023 r. 

§  2. W postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny
2023/2024  do  publicznych  przedszkoli  obowiązują  następujące  kryteria  oraz  dokumenty
niezbędne  do  potwierdzenia  tych  kryteriów,  określone  w  uchwale  nr   XLI/258/21  Rady
Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do
publicznych przedszkoli i  szkół podstawowych, dla których gmina Sokolniki jest organem
prowadzącym ( Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 377 z 2022):

1) rodzeństwo dziecka uczęszcza do zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole do



którego  składany  jest  wniosek  –  potwierdzone  oświadczeniem  rodzica/opiekuna
prawnego, za które można uzyskać 5 punktów;

2) rodzice/opiekunowie  prawni  pracują,  wykonują  pracę  na  podstawie  umowy
cywilnoprawnej,  uczą  się  w  trybie  dziennym,  prowadzą  gospodarstwo  rolne  lub
działalność  gospodarczą.  Kryterium  stosuje  się  również  do  pracującego
rodzica/opiekuna  prawnego  samotnie  wychowującego  dziecko  –  potwierdzone
zaświadczeniem z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu lub uczelni, wydane nie
wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego
przedszkola,  a  w przypadku  osób prowadzących działalność  gospodarczą  aktualny
wpis  o  działalności  gospodarczej,  zaświadczenie  o  prowadzeniu  gospodarstwa
rolnego, za które można uzyskać 10 punktów;

3) jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej,  uczy  się  w  trybie  dziennym,  prowadzi  gospodarstwo  rolne  lub
działalność gospodarczą – potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o aktualnym
zatrudnieniu  lub  uczelni,  wydane  nie  wcześniej  niż  1  miesiąc  przed  złożeniem
wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do  publicznego  przedszkola,  a  w  przypadku  osób
prowadzących  działalność  gospodarczą  aktualny  wpis  o  działalności  gospodarczej,
zaświadczenie  o  prowadzeniu  gospodarstwa  rolnego,  za  które  można  uzyskać
5 punktów;

4) planowany  czas  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  wynosi  powyżej  5  godzin  -
potwierdzone deklaracją rodzica/opiekuna prawnego dziecka we wniosku o przyjęcie
do publicznego przedszkola, za które można uzyskać 8 punktów;

5) rodzice/opiekunowie  prawni  mieszkają  na  terenie  gminy  Sokolniki  i  rozliczają
podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Sokolniki. Kryterium
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
–  potwierdzone  kopią pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzone  prezentatą
urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu
skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną
skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), za
które można uzyskać 10 punktów.

§  3.  Upoważnia  się  dyrektorów  zespołów  szkół  do  określenia  godzin  przyjmowania
wniosków o przyjęcie do przedszkoli. 

§ 4. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom zespołów szkół,  prowadzonych
przez gminę Sokolniki. 

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie 
internetowej: www.sokolniki.pl wraz z treścią uchwały wskazanej w § 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Sokolniki 

/-/ Sylwester Skrzypek 


