
Załącznik Nr 2 
Zarządzenia OP.0050.6.2021
WÓJTA GMINY JABŁONKA

z dnia 21 stycznia 2021r.

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTEPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO  I  KRYTERIA DODATKOWE NA DRUGIM ETAPIE   REKRUTACJI DO SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ  GMINĘ JABŁONKA 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

§1 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   24.05-04.06.2021r. 

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych
 przez komisje rekrutacyjną 11.06.2021r. 

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 15.06.2021r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 18.06.2021r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.06.2021r. 

§2

Harmonogram postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych

1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym        23-25.06.2021r. 

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych
 przez komisje rekrutacyjną 28.06.2021r. 

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 29.06.2021r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 01.07.2021r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 02.07.2021r. 

§3



1. W przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkoły 
podstawowej określa się następujące kryteria dodatkowe z następująca ilością punktów 
możliwych do uzyskania:

1) Miejsce pracy jednego z rodziców  w obwodzie szkoły (zał. Nr 1) 2 pkt
2) Rodzeństwo ucznia uczęszcza do danej szkoły podstawowej,

 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (zał. Nr 2) 4 pkt
3) Samotne wychowywanie  ucznia (zał. Nr 3) 6 pkt
4) Uczeń mieszka w odległości do 3 km od szkoły (zał. Nr 4) 8 pkt
5) Uczeń kontynuuje naukę po ukończeniu oddziału 

przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego 
przy danej szkole podstawowej (zał. Nr 5) 10 pkt

§ 4

Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez  kandydata kryteriów wymienionych w §3 pkt
1-5  jest  złożone  przez  rodzica  (opiekuna  prawnego)   kandydata  oświadczenie  z  klauzulą
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



Załącznik Nr 1 
do Harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego i kryteria dodatkowe 
na drugim etapie rekrutacji do szkół
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Jabłonka na rok szkolny 2021/2022

……………………………………….. 
(miejscowość i data) 

………………………………………………. 

……………………………………………….
    (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

…………………………………….…………

………………………………….…………… 
                                    (adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU / PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ / RODZICA / OPIEKUNA  PRAWNEGO  UCZNIA *

Oświadczam, że pracuję,  prowadzę gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą              w
obwodzie szkoły  ………………………………………………………………......................

L.p.
Nazwisko i imię  rodzica  /

opiekuna  prawnego *
Nazwa zakładu pracy / działalność gospodarcza 

1.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia

     ………………………………………………
           (podpis rodzica /opiekuna prawnego )

 

*Niepotrzebne skreślić.



Załącznik Nr 2 do
Harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego i kryteria dodatkowe 
na drugim etapie rekrutacji do szkół
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Jabłonka na rok szkolny 2021/2022

……………………………………….. 
           (miejscowość i data) 

………………………………………………. 

……………………………………………….
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego) 

…………………………………….…………

………………………………….…………… 
                           (adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE
O UCZĘSZCZANIU PRZEZ RODZEŃSTWO  UCZNIA    DO  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ, PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,  SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 

Oświadczam, że rodzeństwo ucznia :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(wpisać imię i nazwisko dzieci, nazwę placówki do której uczęszczają i miejscowość, a w przypadku szkoły dodatkowo wskazać
klasę)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia

        ………………………………………………
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 



Załącznik Nr 3 do
Harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego i kryteria dodatkowe 
na drugim etapie rekrutacji do szkół
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Jabłonka na rok szkolny 2021/2022

……………………………………….. 
           (miejscowość i data) 

………………………………………………. 

……………………………………………….
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego) 

…………………………………….…………

………………………………….…………… 
                           (adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWANIU UCZNIA W RODZINIE    

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do szkoły podstawowej  
wnioskuję 
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka) 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia

        ………………………………………………
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 



Załącznik Nr 4 do
Harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego i kryteria dodatkowe 
na drugim etapie rekrutacji do szkół
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Jabłonka na rok szkolny 2021/2022

……………………………………….. 
           (miejscowość i data) 

………………………………………………. 

……………………………………………….
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego) 

…………………………………….…………

………………………………….…………… 
                           (adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE
O ZAMIESZKANIU  UCZNIA    

Oświadczam, że  miejsce zamieszkania ucznia  wynosi do 3 km od  szkoły podstawowej 

…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka) 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia

        ………………………………………………
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 



Załącznik Nr 5 do
Harmonogramu postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego i kryteria dodatkowe 
na drugim etapie rekrutacji do szkół
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Jabłonka na rok szkolny 2021/2022

     ……………………………………….. 
           (miejscowość i data) 

………………………………………………. 

……………………………………………….
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego) 

…………………………………….…………

………………………………….…………… 
                           (adres zamieszkania) 

POTWIERDZENIE O KONTYNUACJI   NAUKI  

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko ucznia  )

w roku szkolnym …………………uczęszczał do oddziału przedszkolnego/ punktu 
przedszkolnego / szkoły podstawowej *………………………………………………………

(  nazwa szkoły ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia

        ………………………………………………
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

*Niepotrzebne skreślić.


	Załącznik Nr 2

