
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/281/17 

RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 10 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Prusice, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów 

przyznawanych za poszczególne kryteria 

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

(tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala  

się co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą przypisanych im punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Prusice: 

Lp. Kryteria lokalne Wartość 

punktowa 

Dokumenty potwierdzające 

kryterium 

1 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego 

wychowania przedszkolnego 

10 Nie dotyczy 

2 Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni 

opiekunowie lub rodzic /prawny opiekun 

samotnie wychowujący dziecko pobierają/pobiera 

naukę w trybie dziennym lub są zatrudnieni/jest 

zatrudniony lub prowadzą/prowadzi 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

5 Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o pobieraniu nauki 

w systemie dziennym lub 

zatrudnieniu lub prowadzeniu 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego 

3 Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni 

opiekunowie lub jeden rodzic/prawny opiekun 

samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył 

roczne zeznanie podatkowe PIT za poprzedzający 

rok, w którym odbywa się rekrutacja, w Urzędzie 

Skarbowym w Trzebnicy. 

7 Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o złożeniu zeznania 

podatkowego PIT w Urzędzie 

Skarbowym w Trzebnicy 

4 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki 

dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 

posiadającego rodzeństwo korzystające z usług 

danego przedszkola lub szkoły podstawowej. 

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do danej 

placówki 
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5 Zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu 

powyżej 5 godzin 

3 Oświadczenie rodzica/ opiekuna 

prawnego 

§ 2. Określa się kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas 

pierwszych szkół podstawowych wraz z liczbą przyznanych im punktów dla każdego kryterium oraz 

niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium. 

Lp. Kryteria lokalne Wartość 

punktowa 

Dokumenty potwierdzające kryterium 

1 Kandydat zamieszkuje poza 

obwodem szkoły, ale jest 

mieszkańcem Gminy Prusice 

10 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy Prusice 

2 Kandydat, którego rodzeństwo 

uczę-szcza do szkoły, do której 

składany jest wniosek 

5 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata to tej samej 

szkoły 

3 Kandydat, który odbywa roczne 

przygotowanie przedszkolne 

w szkole, do której składany jest 

wniosek 

4 Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 

4 Przyjęcie kandydata nie powoduje 

tworzenia dodatkowego oddziału 

2 Nie dotyczy 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/164/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 stycznia 2016 roku 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Prusice oraz uchwała XXV/158/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 stycznia 2016 roku 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prusice oraz określenie dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: 

Z. Ziomek 
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