
Wieliczka, 28.02.2014 r. 

 

UZGODNIENIE 

     Realizując zapis art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej w Sierczy oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka dokonują następujących uzgodnień na rok szkolny 2014/2015: 

1. W zakresie określenia wartości kryteriów ustawowych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

uzgodniono, co następuje: 

1) Wielodzietność rodziny 10 pkt 

2) Niepełnosprawność kandydata 10 pkt 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 pkt 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 pkt 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 pkt 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 pkt 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 pkt 

 

2. W zakresie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz odpowiadającej im 

liczby punktów uzgodniono, co następuje: 

1) Dziecko, którego rodzice oboje pracują lub uczą się w trybie dziennym 10 pkt. 

2) Dziecko, którego rodzic/rodzice (opiekun prawny/opiekunowie prawni) 

mieszkają na terenie Gminy Wieliczka i rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce. 

 

5 pkt. 

 Uwaga! 

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. urodzone między 1 lipca 2008 r. a 31 

grudnia 2009 r.) przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o 

przyjęciu do przedszkola decyduje data urodzenia dziecka. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 

starsze. 

3. W zakresie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów 

postępowania uzupełniającego uzgodniono, co następuje: 

· 1 – 31 marca 2014 r. – składanie przez rodziców  wniosków wraz z załącznikami oraz przyjmowanie 

wniosków o przyjęcie do przedszkola. 

· 23 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych 

 i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

· 24 kwietnia – 30 kwietnia 2014 r. - potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka woli 

przyjęcia do przedszkola, podpisywanie umów z przedszkolem. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest 

równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. 

· po 7 maja 2014 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor 

przedszkola. 

 

        DYREKTOR SZKOŁY                                                                    BURMISTRZ 

 


