
 

 

UCHWAŁA NR L/304/2018 

RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 

z dnia 29 marca 2018 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas 

przeprowadzania w Gminie Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria. 

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

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),  art. 131 ust. 4-6, art 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 

Kamieniec Ząbkowicki  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Kamieniec 

Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby 

punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie 

Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria”; 

2) uchyla  się § 1; 

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.”; 

4) w § 2  ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie: 

Lp. Kryterium: Liczba punktów: Rodzaj dokumentu: 

1 
Zatrudnienie rodziców 

(opiekunów prawnych), 

- 4 punkty (w przypadku zatrudnienia 

obojga rodziców lub jednego rodzica 

Oświadczenie rodzica/ 

rodziców/ opiekuna 
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prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej lub 

rolniczej albo pobieranie przez 

nich nauki w trybie dziennym. 

w sytuacji samotnego 

wychowywania kandydata, 

pobierania nauki, prowadzenia 

działalności gospodarczej) 

-2 punkty (w przypadku zatrudnienia 

tylko jednego z rodziców pobierania 

nauki, prowadzenia działalności 

gospodarczej przez jednego 

z rodziców) 

prawnego / opiekunów 

prawnych 

-wzór załącznik nr 1  

do uchwały 

2 

Zadeklarowany przez rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

czas korzystania z pełnej oferty 

przedszkola. 

-do 6 godzin dziennie - 1 punkt 

-do 7 godzin dziennie – 2 punkty 

-do 8 godzin dziennie - 3 punkty 

-9 i więcej godzin – 4 punkty 

Oświadczenie rodzica/ 

rodziców/ opiekuna 

prawnego / opiekunów 

prawnych 

-wzór załącznik nr 2  

do uchwały 

3 

Rodzeństwo dziecka (brat/siostra 

mieszkający wspólnie 

z kandydatem), które 

kontynuować będzie edukację 

przedszkolną 

w danym przedszkolu lub 

oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole 

podstawowej. 

2 punkty 

Oświadczenie rodzica/ 

rodziców/ opiekuna 

prawnego / opiekunów 

prawnych 

-wzór załącznik nr 3  

do uchwały 

5) w § 3 ust. 3  tabela otrzymuje brzmienie: 

Lp. Kryterium: 
Liczba 

punktów: 
Wymagane dokumenty: 

1 

Miejsce pracy co najmniej jednego 

z rodziców (opiekunów prawnych) 

znajduje się w obwodzie danej szkoły 

podstawowej. 

3 punkty 

Oświadczenie rodzica/ rodziców/ 

opiekuna 

prawnego/ opiekunów 

prawnych 

-wzór załącznik nr 4 do uchwały 

2 

W obwodzie szkoły zamieszkują 

dziadkowie dziecka, wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) 

w zapewnieniu mu należytej opieki. 

2 punkty 

Oświadczenie rodzica/ rodziców o miejscu 

zamieszkania babci/dziadka/dziadków 

dziecka 

-wzór załącznik nr 5 do uchwały 

3 
Rodzeństwo kandydata realizuje 

obowiązek szkolny w danej szkole. 
2 punkty 

Oświadczenie rodzica/ rodziców/ 

opiekuna zał. Nr 6 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: 

D. Krekora 
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