
 

UCHWAŁA NR IV/22/2015 

RADY GMINY JAKTORÓW 

z dnia 5 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, NR 256, poz. 2572 ze zm.) 
Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:  

§ 1.Uchwała określa:  

1. kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej, funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów wraz z przyznaną liczbą punktów, 

2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć publiczne 
przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, funkcjonujących na terenie 
Gminy Jaktorów.  

§ 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Gmina Jaktorów nadal dysponuje 
wolnymi miejscami w prowadzonych przez siebie przedszkolach , w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria wraz z wartością 
punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryterium:  
 
L.p. Kryteria Liczba 

punktów 
Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego spełnianie 
kryterium 

Kryteria ustawowe 

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata 

50 Oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata  
( wzór - załącznik nr 1 ) 

2. Niepełnosprawność kandydata 50 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności  
lub o stopniu niepełnosprawności  
lub orzeczenie równoważne  

3. Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

50 

4. Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

50 



5. Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

50 w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127,  
poz. 721, z późn. zm.) 

6. Samotne wychowywanie 
kandydata  
w rodzinie 

50 Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu dziecka 
wspólnie z jego rodzicem  
( wzór oświadczenia - załącznik nr 
2 ). 

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

50 Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą  
z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
135, z późn. zm.). 

Kryteria samorządowe 

1. Dziecko pięcioletnie oraz 
dziecko czteroletnie ubiegające 
się o przyjęcie do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego.  

25 . 

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

Kryterium stosuje się również 
do pracującego/studiującego 
rodzica samotnie 
wychowującego dziecko. 

10 Oświadczenie  
o zatrudnieniu/nauce lub 
prowadzeniu gospodarstwa 
 rolnego albo pozarolniczej 
działalności gospodarczej obojga 
rodziców /lub samotnego rodzica  
(wzór - załącznik nr 3) 

3. Dziecko, którego tylko jedno z 
dwojga rodziców (prawnych 
opiekunów) pracuje, wykonuje 
pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczy się w 
trybie dziennym, prowadzi 

7 Oświadczenie  
o zatrudnieniu/nauce lub 
prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego albo pozarolniczej 
działalności gospodarczej jednego 
z rodziców  



gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 

( wzór - załącznik nr 4) 

4. Dziecko, którego rodzeństwo 
będzie kontynuowało w danym 
roku szkolnym edukację 
w zespole szkół  pierwszego 
wyboru. 

5 Oświadczenie o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata do danego 
zespołu  
( wzór - załącznik nr 5) 

5. Dziecko, którego rodzic/rodzice 
(prawny opiekun/prawni 
opiekunowie) mieszkają  
na terenie Gminy Jaktorów i 
rozliczają podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Grodzisku 
Mazowieckim. 

5 Oświadczenie o rozliczaniu 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Grodzisku 
Mazowieckim  
( wzór - załącznik nr 6 ) 

 
§ 4. Dokumenty składają rodzice w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku nieprzedłożenia 
dokumentów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego  z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 roku. 
 
 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy  
 

 Mirosław Byczak 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


