
 

 

UCHWAŁA NR XXXII.245.2017 

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie: ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych  

dla  których  organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice, a także dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. prawo  oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Miejska 

w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą przypisanych im punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz-

Laskowice: 

1) dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły – 25 punktów; 

2) dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

zamieszkałe w miejscowości należącej do obwodu tej szkoły – 10 punktów; 

3) dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/uczącego się samotnie 

wychowującego dziecko) – 5 punktów; 

4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 

5 punktów; 

5) dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy  

od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Jelcz-Laskowice, a w przypadku 

rolników płacą podatek rolny na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice – 4 punkty. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1, tj.: 

1) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/prawnego opiekuna lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym  

lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tego samego oddziału 

przedszkolnego lub szkoły, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, zawarte we wniosku rodzica 

(prawnego opiekuna) o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego; 
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3) oświadczenie o rozliczaniu przez rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) podatku 

dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Jelcz-Laskowice,  

a w przypadku rodzica/rodziców będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku 

rolnego na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 3. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą przypisanych im punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice: 

1) dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w tej szkole– liczba  punktów 15 

2) do szkoły uczęszcza lub uczęszczało rodzeństwo kandydata  – liczba punktów 10 

3) miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej przez jednego z rodziców  

(prawnych opiekunów) znajduje się w obwodzie tej szkoły  – liczba punktów 5 

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do  potwierdzenia kryteriów określonych w § 3 pkt 1-3, są oświadczenia 

rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII.150.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 luty 2016 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice oraz uchwała nr XVI.140.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-

Laskowicach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół podstawowych  i gimnazjów  prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice  

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

B. Bejda 
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