
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/196/2017 

RADY GMINY ŁUKTA 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

samorządowego w Łukcie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wchodzących w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie których organem prowadzącym jest Gmina Łukta 

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

z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) i art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 59) - Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru i liczbę punktów przyznanych tym kryterium oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Łukcie których organem prowadzącym jest Gmina Łukta. 

§ 2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem przedszkola 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

§ 3. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych, 

w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Łukta, bierze się pod uwagę 

następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 

1) lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania/pracy rodzica/opiekuna prawnego - 20 pkt, 

2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej, 

uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 15 pkt każdy 

z rodziców/opiekunów prawnych , - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko - 15 pkt, 

3) rodzic dziecka/opiekun prawny został skierowany/oddelegowany do pracy na terenie gminy -5 pkt 

4) deklarowany całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu - 20 pkt, 

5) dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub uczęszczające do szkoły wchodzącej 

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 10 pkt, 

6) dochód na członka rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych - 5 pkt, 

§ 4. 1. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 uznaje się 

oświadczenie każdego z rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki 

w trybie dziennym lub oddelegowaniu do pracy, 

2. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 4 uznaje się 

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zgłoszeniu dziecka na całodzienny pobyt w przedszkolu, 
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3. Za potwierdzenie spełniania przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 5 uznaje się 

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym , że rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub 

szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

4. Za potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 6 uznaje się oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. 

§ 5. Traci Moc uchwała Rady Gminy Łukta Nr XVII/101/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie 

określenia kryteriów naboru, liczby punktów przyznanych tym kryteriom oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego w 

Łukcie i oddziałów przedszkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie których 

organem prowadzącym jest Gmina Łukta. 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Marta Drozdowska 
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