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Uchwała N r 419/XXVfi l 2OL7

Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2OL7 r.

w sprawie okreŚlenia kryteriów na ll etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszko!nych w publicznych szkołach podstawowych

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1_990 r. o samorządzie
gminnym(t.j.Dz.U.z201,6r.,poz,446zpoź.zm.),art. 131 ust.4iust.6wzwiązkuzart,ż9
ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. zżOt7 r., poz.59)
Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

L,

§r.
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na ll etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych:

1) do publicznych przedszkoli- zgodnie zzałącznikiem nr 1,

ż) do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - zgodnie z

załącznikiem nr ż.

§z.
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenie kryteriów, o których mowa w § 1:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na

podstawie umowy o pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2| kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu

skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu
skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną
skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO),

3) oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w danej placówce przez rodzeństwo
kandydata,

4) wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej albo
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

5) zaświadczenie szkoły l uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
5) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 poświadcza za zgodność z oryginałem
rodzic / prawny opiekun dziecka.

1.

§g,
Traci moc uchwała Nr az/Vl2O15 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2oI5 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów na ll etapie postepowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli ioddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lesznowola (Dz.U. Woj. Maz. z2Ot5 r. poz.2350),

2.



§ą,
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§s.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa M azowieckiego,



uzasadnienie

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia żOt6 r.- Prawo oświatowe do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danejgminy.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez

organ prowadzący.

Organ prowadzący okreŚla nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium
określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć rożnąwartość.

Prze
Rady



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 419lXXVlX/2aI7
Rady Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2017 r.

*- przez pracę w pełnym wymiarze nalezy rozumieć równiez prowadzenie działalnośdfr

1. Ka ndydat, którego rodzice

mieszkają na terenie

Gminy Lesznowola i

rozliczają podatek od osób

fizycznych na rzecz Gminy

Lesznowola

30 pkt

2,

Rodzice pracujący lub

studiujący na studiach

stacjona rnych dzien nych *

Obydwoje

rodzice

pracują w
pełnym

wymiarze;
jeden rodzic

pracuje w
pełnym

wymiarze a

drugi

studiuje;

obydwoje

rodzice

studiują

Jeden rodzic
pracuje w
pełnym

wymiarze lub

studiuje, a

drugi rodzic
pracuje w

niepełnym

wymiarze

Jeden rodzic
pracuje w
pełnym

wymiarze lub

studiuje, a

drugi nie

pracuje i nie

studiuje

Obydwoje

rodzice
pracują w

niepełnym

wymiarze

Jeden rodzic
pracuje w

niepełnym

wymierze, a

drugi nie

pracuje i nie

studiuje

10 pkt 8 pkt 6 pkt 6 pkt 1 pkt

3, Kandydat, który ukończy 4

lub 3 rok życia w roku

ka lendarzowyffi , w którym

odbywa się rekrutacja

10 pkt

4. Kandydat posiadający

opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania

rozwoju wydane przez

Poradnię Psychologiczno -

Pedagogiczną

8 pkt

5. Kandydat, który ma

rodzeństwo uczęszczające

do danego przedszkola lub

który wraz z rodzeństwem

rekrutuje się do tego

samego przedszkola

3 pkt

6. Dochód na członka rodziny Ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów
równorzędnej liczby punktów i dotyczy kandydatów, których dochód na jedną

osobę w rodzinie nie przekracza t50%o kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2OL6 r.,

poz.1518 i 1579). Kandydat o niższym dochodzie na osobę w rodzinie zajmuje
wyższe miejsce w postępowaniu rekrutacyjnym.

lub pracę w gospodarstwie rolnym przez osoby objęte Rolniczym Ubezpieczeniem Społeczry,l*



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 419lXXVlll/2017
Rady Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2017 r.

1,. Kandydat, którego rodzice

mieszkają na terenie

Gminy Lesznowola i

rozliczają podatek od osób

fizycznych na rzecz Gminy

Lesznowola

30 pkt

2. Kandydat , który jest

zobowiązany do odbycia

rocznego obowiązkowego

wychowania
przedszkolnego

30 pkt.

3.

Rodzice pracujący lub

studiujący na studiach

stacjona rnych dzien nych *

Obydwoje

rodzice
pracują w
pełnym

wymiarze;
jeden rodzic

pracuje w
pełnym

wymiarze,

a drugi

studiuje;

obydwoje

rodzice

studiują

Jeden rodzic
pracuje w
pełnym

wymiarze lub

studiuje,

a drugi rodzic

pracuje w

niepełnym

wymiarze

Jeden rodzic
pracuje w
pełnym

wymiarze lub

stud iuje,

a drugi nie

pracuje i nie

studiuje

Obydwoje

rodzice
pracują w

niepełnym

wymiarze

Jeden rodzic
pracuje w

niepełnym

wymierzę,

a drugi nie

pracuje i nie

studiuje

10 pkt 8 pkt 6 pkt 6 pkt 1 pkt

3. Kandydat, który

zamieszkuje w obwodzie

szkoły podstawowej przy

której zorga nizowa ny jest

oddział przedszkolny

10 pkt

4. Kandydat posiadający

opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania

rozwoju wydaną przez

Poradnię Psychologiczno
- Pedagogiczną

8 pkt

6. Dochód na członka rodziny Ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów
równorzędnej liczby punktów i dotyczy kandydatów, których dochód na jedną

osobę w rodzinie nie przekracza LSOYo kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2Ot6 r.,

poz.1518 i 1579). Kandydat o niższym dochodzie na osobę w rodzinie zajmuje
wyższe miejsce w postępowaniu rekrutacyjnym.
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