
UCHWAŁA NR XXV/154/2017
RADY GMINY RUDA MALENIECKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Ruda 
Maleniecka jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

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.), art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada 
Gminy Ruda |Maleniecka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Ruda Maleniecka jest 
organem prowadzącym - określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Ruda Maleniecka 
jest organem prowadzącym - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Pałgan

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1533



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2017

Rady Gminy Ruda Maleniecka

z dnia 30 marca 2017 r.

KRYTERIA NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO 
PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PUBLICZNYCH INNYCH FORMACH WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH GMINA RUDA MALENIECKA JEST ORGANEM 

PROWADZĄCYM

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

1. Dziecko ma obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego

5 pkt _______________

2. Oboje rodziców/opiekunów 
prawnych świadczą pracę
na podstawie umowy w pełnym
wymiarze czasu pracy, prowadzą
działalność gospodarczą,
pracują we własnym
gospodarstwie rolnym, pobierają 
naukę w systemie dziennym

4 pkt dokument potwierdzający
zatrudnienie (od każdego
z rodziców/prawnych opiekunów) 
wystawione przez pracodawcę 
w dacie postępowania 
rekrutacyjnego;
w przypadku samozatrudnienia -
aktualny wpis do działalności
gospodarczej;
w przypadku pracy
w gospodarstwie rolnym - nakaz
płatniczy (decyzja) o podatku
rolnym;
w przypadku pobierania nauki 
w systemie dziennym - 
zaświadczenie placówki oświatowej  
o pobieraniu nauki wystawione 
w dacie postępowania 
rekrutacyjnego;

3. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do 
Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w którym funkcjonuje 
przedszkole  

3 pkt dane potwierdza Dyrektor Zespołu 
Publicznych Placówek Oświatowych 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu placówki szkolnej oraz 
oświadczenia rodziców/opiekunów 
prawnych

4. Jeden z rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka świadczy pracę
na podstawie umowy w pełnym
wymiarze czasu pracy, prowadzą
działalność gospodarczą,
pracują we własnym
gospodarstwie rolnym, pobierają 

2 pkt dokument potwierdzający
zatrudnienie (jednego
z rodziców/prawnych opiekunów) 
wystawione przez pracodawcę 
w dacie postępowania 
rekrutacyjnego;
w przypadku samozatrudnienia -
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naukę w systemie dziennym aktualny wpis do działalności
gospodarczej;
w przypadku pracy
w gospodarstwie rolnym - nakaz
płatniczy (decyzja) o podatku
rolnym;
w przypadku pobierania nauki 
w systemie dziennym - 
zaświadczenie placówki oświatowej  
o pobieraniu nauki wystawione 
w dacie postępowania 
rekrutacyjnego;

5. W obwodzie przedszkola mieszkają 
krewni dziecka (babcia, dziadek) 
wspierający rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka w zapewnieniu 
dziecku właściwej opieki 

1 pkt oświadczenie jednego 
z rodziców/prawnych opiekunów 
o miejscu zamieszkania krewnych 
dziecka i ich pomocy w zapewnieniu 
dziecku właściwej opieki 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1533



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2017

Rady Gminy Ruda Maleniecka

z dnia 30 marca 2017 r.

KRYTERIA NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA

 RUDA MALENIECKA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

1. w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w którym funkcjonuje 
szkoła podstawowa, rodzeństwo 
kandydata do klasy pierwszej 
realizuje obowiązek szkolny lub 
obowiązek rocznego wychowania 
przedszkolnego

4 pkt dane potwierdza Dyrektor 
Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu placówki szkolnej 
oraz oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych

2. Kandydat do klasy pierwszej 
realizował obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego 
w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych, w którym funkcjonuje 
dana szkoła podstawowa 

3 pkt dane potwierdza Dyrektor 
Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu placówki szkolnej 
oraz oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych

3. w obwodzie szkoły mieszkają krewni 
dziecka (babcia, dziadek) 
wspierający rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka w zapewnieniu 
dziecku właściwej opieki 

2 pkt oświadczenie jednego 
z rodziców/prawnych opiekunów 
o miejscu zamieszkania krewnych 
dziecka i ich pomocy 
w zapewnieniu dziecku właściwej 
opieki 

4. Rodzic/opiekun prawny dziecka 
pracuje w zakładzie pracy 
znajdującym się w obwodzie danej 
szkoły podstawowej lub prowadzi 
działalność gospodarczą na terenie 
obwodu danej szkoły podstawowej

1 pkt dokument potwierdzający
zatrudnienie rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka wystawione 
przez pracodawcę w dacie 
postępowania rekrutacyjnego, a 
w przypadku samozatrudnienia -
aktualny wpis do działalności
gospodarczej;
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