
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

 

Rekrutacja  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica. 

Informuję, iż Burmistrz Miasta i Gminy Morawica w dniu 28 stycznia 2021 r. ogłosił 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica terminy rekrutacji do 
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica. 
Ponadto określił kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów. 

WAŻNE TERMINY: 

1)      Rekrutacja do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych: 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz 

z załącznikami 

od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r. do godz. 15:00 

do godz. 15 15,00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

12.04.2021 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

korzystania z usług placówki, do której 

zakwalifikował się dziecko, w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
19.04.2021 r. 

W sytuacji większej liczby kandydatów spełniających warunek przyjęcia do 
publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych brane są pod 
uwagę ustawowe kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
wynikające z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

  

Kryteria ustawowe Liczba Wymagane dokumenty 

wielodzietność rodziny 

kandydata 

100 pkt. oświadczenie o wielodzietności rodziny 

niepełnosprawność 100 pkt. orzeczenie o potrzebie kształcenia 



kandydata specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 

- składane w oryginale lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata 

  

niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata 

100 pkt. orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 

- składane w oryginale lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata 

niepełnosprawność  obojga 

rodziców kandydata 

100 pkt. 

niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

100 pkt. 

samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

100 pkt. prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację, akt 

zgonu, oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka  - składane 

w oryginale lub kopie poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  oraz w każdym z powyższych 

przypadków oświadczenie o nie 

wychowywaniu żadnego dziecka z jego 

rodzicem 

objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

100 pkt. dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 821) -  składany w oryginale 

lub kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata 

W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 



Kryteria na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą 
nr XXIX/326/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 30.03.2017 r. 

Kryteria Liczba Wymagane dokumenty 

miejsce wykonywania pracy co 

najmniej jednego 

z rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata znajduje się na terenie 

Miasta i Gminy Morawica 

2 pkt. oświadczenie  lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryterium 

co najmniej jedno z rodziców/ 

opiekunów prawnych kandydata 

pobiera naukę w systemie 

dziennym 

2 pkt. oświadczenie  lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryterium 

co najmniej jedno z rodzeństwa 

kandydata kształci się w placówce 

oświatowej na terenie Miasta 

i Gminy Morawica 

2 pkt. oświadczenie  lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryterium 

co najmniej z rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata udziela się 

społecznie w organizacjach, 

fundacjach, stowarzyszeniach 

mających siedzibę na terenie 

Miasta i Gminy Morawica 

i działających na rzecz Miasta 

i Gminy Morawica, 

rodzice/opiekunowie prawni 

kandydata udzielają się 

w jednostkach pomocniczych 

Miasta i Gminy Morawica. 

2 pkt. oświadczenie  lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryterium 

rodzice/opiekunowie prawni 

kandydata wskazali Miasto 

i Gminę Morawica jako swoje 

miejsce zamieszkania na użytek 

rozliczeń podatku dochodowego 

2 pkt. oświadczenie  lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryterium 

we wniosku wskazano dane 

przedszkole, publiczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, 

oddział przedszkolny w publicznej 

szkole podstawowej jako placówkę 

pierwszego wyboru. 

2 pkt. oświadczenie  lub inne dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryterium 

2)      Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Morawica 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz 

z załącznikami 

od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r. do godz. 15:00 

do godz. 15 15,00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych 
12.04.2021 r. 



i niezakwalifikowanych 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

korzystania z usług placówki, do której 

zakwalifikował się dziecko, w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
19.04.2021 r. 

  

Procedura odwoławcza 

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych         i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej     z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata. 

  W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna 
przygotowuje 

i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun 
kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły podstawowej lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego 
przedszkola/szkoły podstawowej/publicznej placówki, służy skarga do sądu 
administracyjnego. 

  

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
Morawica 

w zakładce Komunikaty i ogłoszenia lub pod linkiem: 

http://www.morawica.eobip.pl/bip_morawica/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=
10&layout=1&page=0 
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