ZARZĄDZENIE NR 1089/OW/2021
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, klas I (w tym oddziałów sportowych), klas IV sportowych lub
mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 137 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. 1)) zarządzam, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
§ 2. W załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I (w
tym oddziałów sportowych) publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. W załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, określa się terminy postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas IV
sportowych lub mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Kędzierzynie-Koźlu
Bożena Jankowska (-)

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1089/OW/2021
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 stycznia 2021 r.
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Kędzierzyn-Koźle

TERMINY
W POSTEPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMINY
W POSTEPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów
deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w przedszkolu

od 15 lutego 2021 r.
od godz. 8.00
do 23 lutego 2021 r.
do godz. 15.00

2

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

od 15 marca 2021 r.
od godz. 9.00
do 29 marca 2021 r.
do godz. 14.30

od 13 maja 2021 r.
od godz. 9.00
do 20 maja 2021 r.
do godz. 14.30

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola 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.

od 15 marca 2021 r.
do 14 kwietnia 2021 r.

od 13 maja 2021 r.
do 28 maja 2021 r.

4

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

20 kwietnia 2021 r.
godz. 9.00

8 czerwca 2021 r.
godz. 9.00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata - woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia 2021 r.
do 26 kwietnia 2021 r.
do godz. 14.00

od 8 czerwca2021 r.
do 15 czerwca 2021 r.
do godz. 14.30

6

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

29 kwietnia 2021 r.
godz. 9.00

18 czerwca 2021 r.
godz. 12.00

7.

Na podst. art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ
prowadzący pisemnie wskazuje
od 28 czerwca 2021 r.
rodzicom/opiekunom prawnym przedszkole,
do 20 sierpnia 2021 r.
które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane
w postępowaniu rekrutacyjnym

---

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Kędzierzynie-Koźlu
Bożena Jankowska (-)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1089/OW/2021
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 stycznia 2021 r.
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I (w tym oddziałów sportowych) publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Termin postępowania
LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Publikacja oferty – otwarcie strony 22 marca 2021 r. godz. 31 maja 2021 r.
dla rodziców.
9.00
godz. 9.00

2.

Rejestracja
w systemie
rekrutacyjnym – wprowadzenie
zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez
rodziców.

3.

Złożenie
w szkole
pierwszego od 22 marca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.
wyboru podpisanego wniosku wraz 16 kwietnia 2021 r.
do 11 czerwca 2021 r.
z dokumentami
potwierdzającymi
spełnienie kryteriów branych pod
uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym/złożenie podpisanego
zgłoszenia w szkole obwodowej.

4.

Przeprowadzenie prób sprawności 26 kwietnia 2021 r.
fizycznej
dla
kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do
oddziałów sportowych.*

14 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości 30 kwietnia 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów,
którzy
uzyskali
pozytywne wyniki próby sprawności
fizycznej.

16 czerwca 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości 17 maja 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy godz. 9.00
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 czerwca 2021 r.
godz. 9.00

7.

Potwierdzenie przez rodziców woli 17 maja 2021 r. od 17 czerwca 2021 r.
przyjęcia
w postaci
pisemnego godz. 9.00 do
po godz. 9.00 do
oświadczenia.
19 maja 2020 r.
23 czerwca 2021 r.
godz. 15.00
godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości 24 maja 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy godz. 9.00
kandydatów
przyjętych
i nieprzyjętych.

22 marca 2021 r. godz.
9.00 do
16 kwietnia 2021 r.
godz. 15.00

31 maja 2021 r.
godz. 9.00
do 11 czerwca 2021 r.
godz. 15.00

24 czerwca 2021 r.
godz. 15.00

*do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
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**do klas sportowych lub mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają stan
zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata
do oddziału, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole
lub danym oddziale.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Kędzierzynie-Koźlu
Bożena Jankowska (-)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1089/OW/2021
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 stycznia 2021 r.
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas IV sportowych lub mistrzostwa sportowego
oraz klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KędzierzynKoźle
Termin postępowania
LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Publikacja oferty na stronach
internetowych szkół, w których
prowadzony będzie nabór do klas IV
sportowych lub mistrzostwa
sportowego oraz klas VII
dwujęzycznych

22 marca 2021 r.

31 maja 2021 r.

2.

Złożenie w szkole wniosku wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas IV
sportowych lub mistrzostwa
sportowego oraz klas VII
dwujęzycznych

od 22 marca 2021 r. do
16 kwietnia 2021 r.

31 maja 2021 r.
do 11 czerwca 2021 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do klas
IV sportowych lub mistrzostwa
sportowego.*

26 kwietnia 2021 r.

14 czerwca 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki próby sprawności
fizycznej.**

30 kwietnia 2021 r.

16 czerwca 2021 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych***

17 maja 2021 r.

14 czerwca 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki ze sprawdzianu
predyspozycji językowych.

18 maja 2021 r.

16 czerwca 2021 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych do klas IV
sportowych lub mistrzostwa
sportowego oraz klas VII
dwujęzycznych

24 maja 2021 r.

17 czerwca 2021 r.
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8.

Potwierdzenie przez rodziców woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.

18 maja 2021 r. od
godz. 9.00 do
21 maja 2021 r. godz.
15.00

17 czerwca 2021 r. do
23 czerwca 2021 r.

9.

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

24 maja 2021 r. godz.
9.00

24 czerwca 2021 r.

*do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
**do klas sportowych lub mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają stan
zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata
do oddziału, uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole
lub danym oddziale.
***w przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły,
którzy przystąpili do postępowanie rekrutacyjnego i spełnili następujące kryteria:
1) otrzymali promocję do klasy VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach
ustalanych przez radę pedagogiczną.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym,
spełniających wymienione wyżej warunki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Kędzierzynie-Koźlu
Bożena Jankowska (-)
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