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Zarz1dzenie Nr 160/21

W6jta Gminy Ropa
z dnia 18 sfycznia 2021r.

w sprawie usttalenia harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz
postgpowaniu uzupelniajqcym do przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach

podstawowyclt oraz klas pierwszych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming
Ropa, na rok szkolny 20211202t1

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(t'j. Dz. U' z 2020r. poz. 713 ze zm.) art.154 ust. 1 pkt I w zwiqzku z art. 29 uri. Z pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2076r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)
W6jt Gminy Ropa zarzqdza, co nastgpuje:

$ 1.1. Ustala sig Jharmonogramy czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelniaj4cym do przedszkoli, oddziah6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz
klas pierwszych:;zk6l podstawowych, prowadzonych przez Gming Ropa.
2. Harmonogram czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz
uzupelniaj4cym, o kt6rym mowa w ust. I okreSla:

postgpowaniu

1) dla przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
- zaLq<>zniknr l,

2) dla klas pierwszych szkol podstawowych - zalqcznik nr 2.

$ 2 W postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu :uzttrpelniajqcym do przedszkoli,
oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz klas pierwszych szk6l
podstawowych prowadzonych przez Gming Ropa obowi4zuj4 kryteria naboru orM
dokumenty niezbgdne do potwierdzenia tych kryteri6w, okreslone w Uchwalach
NR XXIV/|56|I7 i Nr XXIVll57ll7 Rady Gminy Ropa.

$ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Dyrektorom przedszkoli i szk6l podstawowych
prowadzony ch przez Gming Ropa.

$ 3. ZarzTdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu przezumieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ropa oraz na tablicach ogloszeri
w przedszkolach i szkolach podstawowych prowadzonych przez:, Gming Ropa.
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Zalqcznik nr I

do Zarzqdzenia Nrl 60 /2 I
llt6jta Gminy Ropa

z dnia I8 stycznia 2021r.

TBRMINY POST4POWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST4POWANIA
UZUPEI,NIAJ{CEGO DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAI,6W PRZEDSZKOLNYCH
w SZKOLACH PoDSTAwowYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynnoSci Termin
w postgpowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postgpowaniu
uzupelniai,|cym

I Potwierdze nie przez rodzic6w dzieci
uczEszczajqcych do przedszkola lub
oddzialu pr:zedszkolnego w szkole
podstawowej woli kontynuacji edukacji
przedszkolnej w kolejnym roku
szkolnym - rodzice skladaj4 pisemn4
deklarac.jg

Od l1 do26lutego
202h.

2. Zlo\enie wniosku o przyjgcie do
przedszkola, oddzialu przedszkolnego
w szkole pr:dstawowej lub innej formy
wychowan ia przedszkolne go wr az z
dokumentami p otwier dzaj qcy mi
spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryteri(iw branych pod uwagg
w postgpovyaniu rekrutacyj nym

od 2 marca do 26
marca 2021 rok:u

od 11 maja do 1

czerwca2027 roku

a
J Weryfikacj a przez komisj g rekrutacyjn4

wniosk6w o przyjgcie do przedszkola,
oddzialu przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy
wychowan i a przedszko lne go
i dokument6w potwier dzaj Ecy ch
spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyinym

do 14 kwietnia 2021
roku

od 02 czerwca do l0
czerwca2j2l roku

4. Podanie do publicznej wiadomoSci
przez kornisj g rekrutacyjn4 listy
kandydat6vr zakwal i fikowanych
i kandydat6w niezakwalifi kowanych

15 kwietnia 2021
roku

77 czerwca2027
roku

5 Potwierdze nie przez r o dzica kandydata
woli przyjgr;ia w postaci pisemnego
r:Swiadczenia

od 16 kwietnia,Jo 7

maia 2021 roku
od 14 czerwca do 18

czerwca202l roku

6, Fodanie do publicznej wiadomoSci
przez komir;j g rekrutacyj n4 listy
kandydat6u, przyj gtych i kandydat6w
nieprzyjgtych

10 maja 2021 roku 2l czerwca2027
roku
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**roj, r:ral cp oi sir! ;l Zalqcznik nr 2
do Zarzqdzenia Nr 160/21

W6jta Gminy Ropa
z dnia lB stycznia 2021r.

TERMINY POST4POWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POST4POWANIA
UZUPEI-NIAJACEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKON. PODSTAWOWYCH NA
ROK SZKOLNY 2O2II2O22
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Lp. Rodzaj czynnoSci Termin
w postgpowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaiacvm

Zlo?enie wniosku o przyjgcie do klasy I
szkoly podstawow ej wr az
z dokumentami potwie r dzaj qcymi
spelnianie przez kandydata warunk6w
lub kryteririw branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyj nym

od 02 marca da 26
marca 202I roku

od 11 maja do 21

maja 2021 roku

2. Weryfi kacj a przez komisj g rekrutacyj n4
wniosk6w o przyjgcie do klasy I szkoly
podstawowej.

do lZkwietnia2}2l
roku

do 08 czerwca2027
roku

a
J. Podanie do publicznej wiadomoSci

przez komisj g rekrutacyj n4 li sty
kandydat6w zakwalifi kowanych
i kandydat(iw niezakwalifi kowanych

13 kwietnia 2021
roku

9 czerwca2j2l roku

4. Potwierdze nie przez rcdzica kandydata
woli przyjgcia w postaci pisemnego
oSwiadczenia

od 14 kwietnia do 23
kwietnia 2021 roku

od l0 czerwcado 18

czerwca2j2I roku

5. Podanie do publicznej wiadomoSci
pruez komisj g rekrutacyj n4 listy
kandydat6w przyj gtych i kandydat6w
nieprzyjgtych

27 kwietnia2}2l
roku

2I czerwca2027
roku
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UCHWALA NR XXIV/157/17

RADY GMINY ROPA

z dnia 3l marca 2017 r.

w sprawie okreSlenia kryteririw rekrutacji do klas pierwszych pub.licznych szk6l podstawowych
prowadzonych przez Gming Ropa.

Napodstawieart. l8ust.2pkt l5ustawy zdniaSmarca 1990r. osamorz:4dziegminnym(t. j.Dz.U. z2016r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe ( Dz.U. z20l7r.
poz. 59), Rada Gminy Ropa uchwala, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig kryteria wraz z ustaleniem liczby punkt6vr zakuZde znich w postepowaniu rekutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szk6l podstawowych dla kandydat6w zamieszkalych poza obwodem tych szk6l
oraz dokumenty niezbgdne do potwierdzeniatych kryteri6w:

$ 2. Traci moc [Jchwala Nr XIl59/15 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015 t. w sprawie okeSlenia
kryteri6w branych pod uwagQ w postgpowaniu rekrutacvjnym do szkoly podstawowej i gimnazjum
posiadaj4cych obw6d, prowadzonych przez gming Ropa oraz okreSlenia dokument6w niezbgdnych do
potwierdzenia tych kryteri6w.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Ropa.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Malopolskiego zmocq obowi4zuj4c4 od 1 kwietnia20lT r.

P rzew ct dnicz4cy .Rady Gminy

Bialof

L.p. Kryteria Liczba
ounkt6w

Dokumenty niezbgdne do potwierdzenia
krvteri6w

1 Dziecko realizow alo obowi4zek rocznego
przygotowania przedszkolnego w danej szkole
podstawowej lub w przedszkolu polozonym
w obwodzie danei szkolv

l5 O$wi adczenie rodzica I rcdzic6w
OSwi adczenie opiekuna/opiekun6w
prawnych

2. W szkole obowi4zek szkolny realizuje
rodzefstwo dziecka

OSwi adczenie rodzica lr odzic6w
OSwi adczenie opiekuna/opiekun6w
prawnych

aJ Droga dziecka do szkoty jestkr6tsza niz do
szkoly obwodowej

At OSwi adczenie rodzica h odzicSw
O5wiadczenie opiekuna/opiekun6w
nrawnvch

4 Miej sce pr acy r odzicalopiekuna prawnego
znajduje sig w obwodzie szkoty

O6wiadczenie rodzica h odzicow
OSwiadczenie opiekuna/opiekun6w
nrawnvch

Id: ltD4992l2-278 A -4488-89 5E- I ,{9 I 9AACADDB. Podoisanv Shona I
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UCHWALA NR, XXIV/156/tr7
RADY GMINY ROPA

z dnia 31 marga 2017 r.

w sprawie okreSlenia kryteri6w na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych przez

Gming R.opa oraz okreSlenia dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia tych kryteri6w 
-

Na podstawie art. 18ust,2pkt l5ustawy zdnia 8marca 1990r, osamorz4dzie gminnym (t, j. Dz.U,
22016 t, poz. 445 ze zm.) oraz aft. l31ust. 4 i 6 ustaw;r z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo odwiatowe (Dz.rJ,
22017 r, poz.59) Rada Gminy Ropa uchwala, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig nastgpuj4ce kryteria oraz odporviadajEcq im liczbg punkt6w na drugim etapie
postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonyahprzez Gming Ropa:

1) obydwoje rod:zice lub opiekunowie prawni kandydata pracuj4, uoz4 siE, studiuj4 w trybie stacjonarnym -
liczba punkt6vy - 15

2) samotny rodzl.c, opiekun prawny kandydata pracuje, ucry sig, studiuje w trybie stacjonamym - liczba
punkt6w - 15

3) rodzeristwo kandydata przyjjte do tego samego pnredszkola na rok szkolny, na kt6ry prowadzona jest
rekrutacja -liczbapunkt6w - 5

4) dziecko, kt6rego rodzeflstwo ksztalci sig w szkole podstawowej prrowadzonej przez GminE Ropa - liczba
punkt6w - 4

$ 2. Dokumentami niezbgdnymi do potwierdzeniakrytefi6w okeSlonych w $ 1 s4 oSwiadczeniadol4czone
do wniosku o przyigcie do przedszkola.

$ 3. Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Ropa,

$ 4. Traci moc uchwala nr IY/21115 zdnia 18 marca 2015 r. w siprawie olaeSlenia kryteri6w na drugim
etapie postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i ocldzial6w przedszkolnych w publicznych
szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming llopa oraz okre$lenia dokument6w niez6gdnych do
potwierdzenia tych kryteri6w.

$ 5. Uchwala wchodzi w Lycie zuptywem 14 dni od ogtoszenia rv Dzienniku Urzgdowyrn Wojew6dztwa
Malopolskie go, z rnocq obowiqzuj 4c4 od 1 kwietnia 20li r.

Id: 3F67 lA.66-CFB5-4268-9ABF-7BF80DD3E5E4. Podpisanv Strona 1


