
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organ prowadzący: 

 

1. Uchwałą XXV/547/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 r. określił 

kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznał kryteriom liczbę punktów oraz 

określił dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

 
Dokument niezbędny do 

potwierdzenia 
kryterium 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni 
kandydata (w tym rodzic samotnie 
wychowujący lub prawny opiekun 
samotnie wychowujący), którzy 
pracują/studiują/uczą się w trybie 
stacjonarnym 

16 pkt 

 
 

oświadczenie na  
Wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 

2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące 
edukację przedszkolną w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja w 
przedszkolu pierwszego wyboru, dla 
którego organem prowadzącym jest 
gmina Dąbrowa Górnicza 

8 pkt 

 
 

oświadczenie na  
Wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 

3. Rodzeństwo kandydata aplikujące  
w roku szkolnym, na który prowadzona 
jest rekrutacja do tego samego 
przedszkola 

4 pkt 

 
oświadczenie na  

Wniosku o 
przyjęcie do przedszkola 

4. Rodzina kandydata korzysta z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(z wyjątkiem świadczeń jednorazowych) 

2 pkt 

 
oświadczenie na  

Wniosku o 
przyjęcie do przedszkola 

5. Korzystanie przez kandydata ze 
zorganizowanej formy opieki nad 
dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą  
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 157) w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który 
prowadzona jest rekrutacja 

1 pkt 

 
 
 

oświadczenie na  
Wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 

 

2. Zarządzeniem nr 835.2020 z dnia 20.01.2020 r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej określił 

terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,     

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza: 

 



Lp. 
Działania w postępowaniu rekrutacyjnym  

i uzupełniającym 
Termin 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 4.03.2020 r., godz.8:00 do 18.03.2020 r., 
godz.15:00 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i 
dokumentów potwierdzających  spełnianie 
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 4.03.2020 r., godz.8:00 do 19.03.2020 r., 
godz.15:00 

3. 

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

7.04.2020 r., godz. 15:00 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 8.04.2020 r. do 20.04.2020 r., godz. 15:00 

5. 

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

23.04.2020 r., godz. 8:00 

6. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie 
wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 4.06.2020 r., godz. 8:00 do 10.06.2020 r., 
godz. 15:00 

7. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja 
przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w  szkole podstawowej  
i dokumentów potwierdzających  spełnianie 
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 4.06.2020 r., godz. 8:00 do 17.06.2020 r., 
godz. 15:00 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do 
publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

30.06.2020 r., godz. 15:00 

9. 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie 
przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
w postaci pisemnego oświadczenia w 
postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 1.07.2020 r. do 7.07.2020 r., godz. 15:00 

10. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do 
publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

9.07.2020 r., godz. 15:00 

 

 
 

 


