
  

UCHWAŁA NR XVII/130/2016 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 24 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie  

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446) 

oraz art. 20 c 4-6, art. 20 e ust. 3-4 w zw. z art. 20 zf ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (o systemie  

oświaty Dz.U.2015.2156.j.t ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1. Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy  

Kłodawa 

Jan Czesław Kubera

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 1592



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2016 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 24 maja 2016 r. 

Kryteria dodatkowe oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria w przypadku naboru do  

przedszkoli, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

l.p. Kryterium Liczba punktów 
Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1 Rodzice/rodzic (prawni opiekunowie) 

świadczą pracę na podstawie umowy, uczą 

się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 

5 /10 pkt 

(5 pkt - 1 rodzic 

pracuje, 10 pkt  

-2 rodziców pracuje) 

Dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie (od każdego 

z rodziców/prawnych opiekunów: 

zaświadczenie z zakładu pracy, 

w przypadku samozatrudnienia 

aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, w przypadku pracy 

w gospodarstwie rolnym - nakaz 

płatniczy (decyzja) o podatku 

rolnym). 

2 Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do 

przedszkola do którego rodzic/prawny 

opiekun złożył dokumenty rekrutacyjne. 

10 pkt Dane potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej jednostki. 

3 Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun 

deklaruje kontynuowanie edukacji 

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. 

0 / 20 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna. 

4 Dziecko z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny (wskazanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gminie Kłodawa lub innych 

instytucji wspomagających rodzinę). 

5 pkt Orzeczenie sądu rodzinnego 

ustanawiające nadzór kuratora lub 

jego kopia. Zaświadczenie wydane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

o objęciu rodziny wsparciem  

asystenta. 

5 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do  

szkoły w Gminie Kłodawa. 

5 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/2016 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 24 maja 2016 r. 

KRYTERIA DODATKOWE ORAZ PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

DLA KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH 

POZA OBWODEM TYCH SZKÓŁ WRAZ Z OKREŚLENIEM DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH 

DOPOTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW 

l.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1 Rodzeństwo kandydata do klasy 

pierwszej uczęszczające już do danej 

szkoły podstawowej/gimnazjum. 

5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 

jednostki. 

2 Dziecko uczęszczało do przedszkola 

w obwodzie danej szkoły  

podstawowej. 

5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 

jednostki. 

3 Rodzic pracuje w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły 

podstawowej/gimnazjum. 

5 pkt Dokument potwierdzający zatrudnienie. 

4 Dziecko z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny (wskazanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gminie Kłodawa lub 

innych instytucji wspomagających. 

5 pkt Orzeczenie sądu rodzinnego 

ustanawiające nadzór kuratora lub jego 

kopia. Zaświadczenie wydane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu 

rodziny wsparciem asystenta. 
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