
UCHWAŁA NR 152/XXVII/2017
RADY GMINY ZAKRZÓWEK

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina 

Zakrzówek jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzówek jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą 
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

2. Uchwała określa kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 
Gmina Zakrzówek jest organem prowadzącym w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodami 
tych szkół wraz z przyznaną liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb 
drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) kandydat w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja podlega obowiązkowemu wychowaniu 
przedszkolnemu – 5 pkt

2) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym –2 
pkt

3) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym –1 
pkt

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły prowadzącej rekrutację, a w przypadku zespołów 
szkół do jednej z jego placówek – 1 pkt

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) w przypadku kryteriów określonych w ust.1 pkt. 2 i 3 -zaświadczenie wydane przez pracodawcę, 
zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej

2) w przypadku kryteriów określonych w ust.1 pkt 1 i 4 oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu tych 
kryteriów.

§ 3. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb 
drugiego etapu rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:
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1) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej lub przedszkola 
znajdującego się w obwodzie tej szkoły- 1 pkt

2) Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola znajdujących się 
w tym samym obwodzie – 1 pkt

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są oświadczenia rodzica 
kandydata o spełnianiu tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zakrzówek

Stanisław Staroch
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