
Projekt

z dnia ....................
 Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te 
kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.

Na podstawie

- art. 18 ust. 2  pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami),

- art. 20c ust. 4 i 6, art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) na wniosek Wójta Gminy:

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1. 

1. Ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich 
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Gierałtowice:

L.p. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

1 Dziecko objęte obowiązkiem przedszkolnym 
ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 10 Oświadczenie rodziców / 

opiekunów prawnych

2 Rodzeństwo dziecka, które  uczęszcza do tej 
samej placówki 5 Dane potwierdza dyrektor 

placówki

3
Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą działalność 
rolniczą lub działalność gospodarczą

10 Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych

4 Dziecko wychowuje się w rodzinie 
korzystającej z pomocy społecznej, 5

Zaświadczenie o korzystaniu
z pomocy ośrodka pomocy 
społecznej

5
Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej 
nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem 
asystenta rodziny

5

Orzeczenie sądu rodzinnego
o ustanowieniu nadzoru 
kuratorskiego, zaświadczenie 
wydane przez OPS

6 Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, przy 
której znajduje się przedszkole 5 Oświadczenie rodziców / 

opiekunów prawnych
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2. Ustala się następujące kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem wraz z ich wartością punktową oraz 
dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice:

L.p. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

1
Zadeklarowanie zamieszkania dziecka w 
obwodzie szkoły w roku szkolnym, którego 
dotyczy rekrutacja

10 Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych

2 Spełnianie przez rodzeństwo dziecka obowiązku 
szkolnego w tej samej szkole 5 Dyrektor potwierdza na 

podstawie dokumentacji szkolnej

3
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców w sprawowaniu opieki 
nad dzieckiem

5 Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych

4 Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca 
zamieszkania dziecka 5 Oświadczenie rodziców/ 

opiekunów prawnych
W szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi

5 Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 8 Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego

3. Ustala się następujące kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem wraz z ich wartością punktową oraz 
dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice:

L.p. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

1
Zadeklarowanie zamieszkania dziecka
w obwodzie gimnazjum w roku szkolnym, 
którego dotyczy rekrutacja

10 Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych

2 Spełnianie przez rodzeństwo dziecka obowiązku 
szkolnego w tej samej szkole 5 Dyrektor potwierdza na 

podstawie dokumentacji szkolnej

3

Wcześniejsze realizowanie przez dziecko 
obowiązku szkolnego w szkole podstawowej , 
dla której organem prowadzącym była Gmina 
Gierałtowice

5 Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych,

4 Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca 
zamieszkania dziecka 5 Oświadczenie rodziców/ 

opiekunów prawnych
W gimnazjum z oddziałami integracyjnymi

5 Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 8 Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572

z późniejszymi zmianami) do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego przyjmowane są

dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc

w tych placówkach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę tzw. kryteria

ustawowe, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym,

a w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeśli po zakończeniu tego etapu placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, naboru

dokonuje się na podstawie tzw. kryteriów samorządowych, które rada gminy ustala w drodze uchwały.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) w art. 20e

nałożyła także na organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja obowiązek

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne szkoły

podstawowe i gimnazja. W związku z powyższym należy podjąć niniejszą uchwałę z uwzględnieniem

zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb ucznia, jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteria zostały ustalone po konsultacji z dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych i szkoły

podstawowej.
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