
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/197/2017 

RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli oraz kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gronowo 

Elbląskie jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 464 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Gronowo Elbląskie uchwala, co następuje:  

§ 1.  Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie: 

1) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, dla których gmina jest 

zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania 

z wychowania przedszkolnego – 20 punktów, 

2) praca/nauka rodziców/opiekunów prawnych: 

a) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność  gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 

8 punktów, 

b) kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracują lub wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą - 4 punkty, 

c) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają bez pracy - 1 punkt, 

3) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin - 2 punkty, 

4) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do 

przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania - 2 punkty. 

§ 2.  W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/opiekunowie prawni 

składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać 

weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnych przepisach. 

§ 3.  Ustała się kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Gronowo Elbląskie: 

1) kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszczał do przedszkola, znajdującego się 

w obwodzie szkoły - 40 punktów, 
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2) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej- 15 punktów, 

3) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 10 punktów, 

4) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 5 punktów. 

§ 4.  W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 3, rodzice/opiekunowie prawni 

składają oświadczenia, które mogą podlegać weryfikacji. 

§ 5.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja 

rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Gronowo Elbląskie 

Krzysztof Dorosz 
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