
UCHWAŁA NR   XXVI/151/2017
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
446 ze 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 Wolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 
Gminę Wolanów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów, 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała: 

1) Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wolanów, 

2) Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wolanów jest organem prowadzącym oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Pankowska

Strona 1Id: XGBPF-VVCAC-KDAGF-SJSEW-NZJXK. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/151/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 21 marca 2017 roku

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wolanów

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium

1.
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni 
opiekunowie/ pracują lub wykonują 
pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, lub uczą się w trybie 
dziennym, lub prowadzą 
gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą.

10
oświadczenia rodziców/prawnych 
opiekunów/ o zatrudnieniu, prowadzeniu 
działalności gospodarczej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki 
w trybie dziennym 

2.
Dziecko, którego jeden rodzic/prawny 
opiekun/ pracuje lub wykonuje pracę 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
lub uczy się w trybie dziennym, lub 
prowadzi gospodarstwo rolne, lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą.

5 oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna/ 
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego lub pobieraniu nauki w trybie 
dziennym 

3.
Zadeklarowanie przez rodziców 
kandydata korzystania przez niego   z 
oferty przedszkolnej powyżej  8 
godzin.

3 oświadczenia rodziców/prawnych 
opiekunów/ dot. deklarowanego czasu 
pobytu dziecka w przedszkolu 

4. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata 
do przedszkola.

1 Oświadczenia rodziców/prawnych 
opiekunów/o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do danego przedszkola lub 
danej szkoły w którym funkcjonuje oddział 
przedszkolny 
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/151/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 21 marca 2017 roku

                                         

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Wolanów

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1. Rodzeństwo kandydata do klasy 
pierwszej uczęszcza już do danej 
szkoły podstawowej

 

8 Dane potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki

2. Dziecko uczęszczało do oddziału 
przedszkolnego w danej szkole 
podstawowej

5 Dane potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki

3. Rodzic/prawny opiekun/ pracuje, 
wykonuje pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą w 
miejscowości należącej do obwodu 
danej szkoły podstawowej

2 oświadczenia rodzica/prawnego 
opiekuna/ o zatrudnieniu, 
prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego, prowadzeniu 
działalności gospodarczej 
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