
 

 

 UCHWAŁA NR XXXIII/176/2017 

 RADY GMINY OSIECZNICA 

 

 z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów  

oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica 

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 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 133 ust. 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe 

Rada Gminy Osiecznica uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Osiecznica, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Gminy 

Osiecznica z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gminnego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, 

klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Osiecznica oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

 P. Koza 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1768



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/176/2017 

Rady Gminy Osiecznica 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 

 Kryteria rekrutacyjne, wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przed szkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Osiecznica  

 Lp.  Kryteria rekrutacyjne 
 Liczba 

punktów 

 Wymagane dokumenty/ 

oświadczenia 
 

 1. 

Dziecko ubiegające się o przyjęcie do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w Gminie Osiecznica zamieszkałe 

na terenie gminy. 

20 
Pisemne oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
 

 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 
Pisemne oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
 

 3. 

Dziecko, którego przynajmniej jedno 

z rodziców kandydata mieszka w Gminie 

Osiecznica i rozlicza podatek dochodowy  

od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Bolesławcu. 

10 

Pisemne oświadczenie rodzica 

kandydata o miejscu zamieszkania 

i złożeniu rocznego zeznania 

podatkowego PIT w Urzędzie 

Skarbowym w Bolesławcu 

 

 4. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego 

samego przedszkola lub do danej szkoły 

podstawowej z oddziałem przedszkolnym. 

5 
Pisemne oświadczenie rodzica  

(prawnego opiekuna) 
 

 5. Kandydat kontynuuje edukację w przedszkolu. 5 
Pisemne oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 2 do chwały Nr XXXIII/176/2017 

Rady Gminy Osiecznica 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 

 Kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

podstawowej .  

 Lp. 
 Kryteria rekrutacyjne  Liczba 

punktów 

 Wymagane dokumenty/ oświadczenia 

 1. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej 

samej szkoły. 
15 

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 

 2. 

Miejsce pracy, prowadzenia działalności 

gospodarczej (w tym rolniczej) 

przynajmniej jednego z rodziców znajduje 

się w obwodzie szkoły. 

15 

 

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 

 3. 

Kandydat otrzymał na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej co 

najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

20 

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 
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