
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/261/17 

RADY GMINY LUBASZ 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubasz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 204  ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. 

Nr 60) Rada Gminy Lubasz uchwala,  co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubasz: 

Lp. Kryterium Wartość punktowa 

1. Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, którym gmina zobowiązana jest zapewnić miejsce do 

realizacji prawa korzystania z wychowania przedszkolnego. 

40 

2. Dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie wykonują pracę na 

podstawie umowy  o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - dwoje 

rodziców pracujących. 

30 

3. Dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie  wykonują pracę na 

podstawie umowy  o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzący 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - jeden 

rodzic pracujący. 

20 

4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola. 10 

5. Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. 5 

§ 2. Ustala się  kryteria  wraz z liczbą  punktów  w drugim  etapie  postępowania rekrutacyjnego do  

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubasz 

Lp. Kryterium Wartość punktowa 

1. Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego  

w obwodzie   danej szkoły. 

20 

2. W szkole obowiązek szkolny   realizuje rodzeństwo dziecka. 10 

3. W obwodzie szkoły  zamieszkują  krewni  dziecka, wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych  lub rodzica opiekuna prawnego 

w zapewnieniu należytej opieki 

5 

§ 3. 1. Dokumentem  potwierdzającym spełnienie poszczególnych kryteriów o których mowa w  § 1 i § 

2 będą odpowiednie oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych, dołączone do wnioski o przyjęcie do  

przedszkola luba szkoły podstawowej. 
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2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrująca 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 4. Traci moc uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia 

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego  przez 

gminę Lubasz.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Lubasz. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz 

(-) Żaneta Andrzejewska 
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