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UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY GMINY ELBLĄG
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Elbląg na rok szkolny 2019/2020 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów do oddziałów przedszkolnych w publicznych
ośmioletnich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/21/2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Kryteria naboru wraz z liczbą punktów do oddziałów przedszkolnych w publicznych ośmioletnich
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów

Lp.

Kryteria rekrutacji

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie)
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
1.
gospodarczą.
Kryterium ma również zastosowanie do
pracującego/studiującego rodzica (opiekuna) samotnie
wychowującego dziecko.

2.

3.

4.

5.

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium

Liczba
punktów

Oświadczenie rodzica/opiekuna o
zatrudnieniu lub prowadzeniu
działalności gospodarczej lub
pobieraniu nauki w systemie dziennym

10

Oświadczenie rodzica/opiekuna
o kontynuacji wychowania
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku
przedszkolnego przez rodzeństwo
szkolnym 2019/2020 wychowanie przedszkolne w oddziale
kandydata ubiegającego się o przyjęcie
przedszkolnym.
do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej
Dziecko pięcioletnie oraz sześcioletnie ubiegające się o
przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
Potwierdzenie przez dyrektora
podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca szkoły na podstawie dokumentacji
zamieszkania.
Dziecko, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia mu
Oświadczenie rodzica/opiekuna
opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
prawnego
nauczania, wychowania i opieki
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając
prawnego, że przy rozliczaniu podatku
podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania w
dochodowego za rok poprzedni
Gminie Elbląg.
wskazany został adres zamieszkania w
Gminie Elbląg

5

2

2

1
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/21/2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Kryteria naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Lp.
1

2

Kryteria rekrutacji
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego
funkcjonującego w szkole podstawowej, do której
ubiega się o przyjęcie
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału
przedszkolnego lub szkoły, do której ubiega się
o przyjęcie

3

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w
innej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę
Elbląg

4

Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych
pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą na
terenie Gminy Elbląg

Dokumenty niezbędne do
Liczba punktów
potwierdzenia kryterium
Potwierdzenie przez dyrektora
szkoły na podstawie dokumentacji
10
szkoły
Potwierdzenie przez dyrektora
szkoły na podstawie dokumentacji
5
szkoły
Oświadczenie rodzica
o uczęszczaniu dziecka do punktu
przedszkolnego lub oddziału
3
przedszkolnego w danej szkole
prowadzonej przez Gminę Elbląg
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego, że przy rozliczaniu podatku
dochodowego za rok poprzedni
2
wskazany został adres zamieszkania w
Gminie Elbląg
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Uzasadnienie
Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół publicznych odbywa się na
zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - zwanej dalej u.p.o.
Zgodnie z art. 154 ust. 3 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania
przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne
kryteria.
Szkoły obwodowe przed przeprowadzeniem rekrutacji są zobowiązane w pierwszej kolejności zapewnić
miejsca uczniom zamieszkałym na ich terenie. Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej
są przyjmowane z urzędu. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w
rodzinie kandydata. Wskazanym w uchwale Rady Gminy kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną
liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
W przypadku oddziału przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb
społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy
umożliwiającym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w publicznych oddziałach
przedszkolnych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg.

