
UCHWAŁA Nr XXIV/148/2017 

RADY GMINY ŁABUNIE 

z dnia 27 września 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Łabunie 

 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6,  art.133 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz 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.)  

Rada Gminy uchwala się, co następuje: 

§  1. 

Określa się kryteria i  liczbę punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów 

przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Łabunie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów. 

 

§  2. 

1. Na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Łabunie przyjmuje się następujące kryteria i odpowiadające im punkty; 

1)  oboje rodzice /opiekuni prawni/, bądź rodzic samotnie wychowujący kandydata  pozostają w  

zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą, lub uczą się w systemie 

dziennym– 5 punktów, 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, w której prowadzony jest oddział 

przedszkolny lub punkt przedszkolny – 3 punkty , 

3) w obwodzie danej szkoły podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny lub 

punkt przedszkolny zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców /opiekunów 

prawnych/  w opiece nad kandydatem – 2 punkty . 

2.Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3 są 

oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka. Kryterium określone w ust. 1 pkt. 2  

potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu jednostki. 

 

§  3. 

1.Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, 

zamieszkałych poza obwodami tych szkól odbywa się według następujących kryteriów: 

1) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego znajdującego 

się w obwodzie szkoły – 8 pkt., 

2) rodzeństwo kandydata  spełnia obowiązek szkolny w tej szkole – 6 pkt., 

3) miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców /opiekunów prawnych/ kandydata znajduje 

się  na terenie Gminy Łabunie - 4, 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców /opiekunów 

prawnych/ w zapewnieniu mu należytej opieki– 2 pkt. 
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2. Kryteria określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu jednostki.  Dokumentami do potwierdzenia spełnienia kryteriów  

określonych w ust. 1 pkt. 3 i 4 są oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka. 

§  4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§  5. 

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

Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Adam Kniaź 

 


