
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/179/17 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych oraz klas I  

szkół podstawowych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas,  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde  

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

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. 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), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o oddziałach przedszkolnych  i klasie I należy przez to 

rozumieć oddziały przedszkolne i klasy I w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych 

formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas. 

§ 2. Ustala się kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych, które będą brane 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzania tych kryteriów. 

Lp. Kryterium naboru 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania        

kryteriów 

1 

Praca zarobkowa rodzica/ów, opiekuna/ów 

prawnych lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej lub pobieranie 

nauki w systemie dziennym 

40 

Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych 

opiekunów o zatrudnieniu, studiowaniu 

w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej 

2 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego 

samego oddziału przedszkolnego lub do 

szkoły podstawowej, w której znajduje się 

ten oddział przedszkolny 

20 

Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych 

opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do 

tego samego oddziału przedszkolnego lub 

szkoły podstawowej, w której znajduje się 

ten oddział przedszkolny 

3 

Rodzice/ prawni opiekunowie zgłosili 

jednocześnie do oddziału przedszkolnego 

dwoje lub więcej dzieci. 

20 

Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych 

opiekunów o zgłoszeniu jednocześnie do 

oddziału przedszkolnego dwojga lub więcej 

dzieci. 

4 
Rodzic/prawny opiekun samotnie 

wychowujący dziecko 
30 

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego 
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§ 3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo 

w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym. 

§ 4. Kryteria określone w § 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie do oddziałów przedszkolnych oraz klas 

I szkoły podstawowej  począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Cmolas jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Stanisław Sukiennik 
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