
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/179/17 

RADY GMINY ŻÓRAWINA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Żórawina 

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 ze zm.) oraz art. 131 ust.4 i 6, 133 ust.3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Żórawina uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żórawina wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów. 

 Kryteria samorządowe 

II etap postępowania rekrutacyjnego 

  kryterium 
 Liczba 

punktów 
 Wymagane dokumenty 

1 

Dziecko, którego oboje rodzice 

(opiekunowie prawni) lub rodzic 

(opiekun prawny) samotnie je 

wychowujący: -pracują zawodowo 

w pełnym wymiarze czasu pracy, 

-prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub 

-prowadzą gospodarstwo rolne lub 

-studiują w systemie dziennym. 

 30 

zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy 

wydane przez upoważnioną do tego osobę lub 

·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej 

·zaświadczenie z Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu 

ubezpieczeniu społecznemu rolników 

·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. 

2 

Dziecko, którego co najmniej jeden 

rodzic (prawny opiekun) rozlicza  

się z podatku dochodowego od 

osób fizycznych z tytułu pracy, 

emerytury, renty lub prowadzenia 

działalności gospodarczej do 

urzędu skarbowego właściwego dla 

Gminy Żórawina 

 40 

zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego 

potwierdzające złożenie informacji podatkowej  

za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie 

Gminy Żórawina 

3 

Dzieci, których rodzeństwo, 

w kolejnym roku szkolnym, będzie 

rozpoczynało lub kontynuowało 

edukację przedszkolną w tej samej 

 20 

oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego – 

załącznik nr 1 
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placówce (w przypadku przyjęcia 

do przedszkola). 

4 

Dzieci, których rodzeństwo, 

w kolejnym roku szkolnym, będzie 

rozpoczynało edukację 

wczesnoszkolną lub kontynuowało 

edukację szkolną w tej samej 

placówce (w przypadku przyjęcia 

do klasy I w szkołach). 

Nie dotyczy kandydata, którego 

rodzeństwo kończy edukację 

w szkole w roku poprzedzającym 

rok szkolny, na który odbywa się 

rekrutacja. 

 20 

oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego – 

załącznik nr 2 

5 

Dziecko z rodziny objętej 

nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny 
 50 

-kopia orzeczenia sadu rodzinnego ustanawiającego 

nadzór kuratora, 

-zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy 

społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta 

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Żórawina z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żórawina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

S. Juzyszyn
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/179/17 

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 marca 2017 r. 

.............................................................. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

…..................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko)………………………………………… 

1) posiada rodzeństwo: 

w Przedszkolu………………………………............................................................................., 

które (właściwe podkreślić): 

a) kontynuuje wychowanie przedszkolne, 

b) rozpoczyna wychowanie przedszkolne, 

c) rozpoczyna edukację przedszkolną. 

Imię i nazwisko dziecka będącego rodzeństwem …........................................................... 

Data urodzenia…………………………………………………………………………… 

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku poprzedzającym rok 

szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 

Oświadczam, że do Przedszkola ……………………….……………………….. zgłaszam 

jednocześnie……………dzieci. 

.................. ............................................  

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

…........................ ................................ 

(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/179/17 

Rady Gminy Żórawina z dnia 30 marca 2017 r. 

.............................................................. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

…..................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko)………………………………………… 

posiada rodzeństwo: 

w Szkole Podstawowej ……………...................................................................................... 

które ( właściwe podkreślić): 

a) kontynuuje edukację szkolną, 

b) rozpoczyna  edukację szkolną, 

c) rozpoczyna edukację przedszkolną. 

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację  w szkole podstawowej w roku poprzedzającym 

rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 

Imię i nazwisko dziecka/ucznia……………………………………………………………………. 

Data urodzenia……………………………………………………………………………………… 

 Oświadczam, że do Szkoły Podstawowej  ……………………….……………………….. zgłaszam 

jednocześnie……………dzieci. 

.................. ............................................ 

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

…........................ ................................ 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 
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