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Poz. 4648
UCHWAŁA NR XXVIII/213/2017
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów, branych pod uwagę
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust.4-6, art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz ustala się dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brochów:
L.p.

Kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkiem
rocznego przygotowania
przedszkolnego
Dziecko zamieszkałe w obwodzie
danej szkoły podstawowej, w której
znajduje się oddział przedszkolny
Oboje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko pracują,
prowadzą gospodarstwo rolne,
prowadzą działalność gospodarczą lub
uczą się w trybie dziennym.

2.

3.

4.

5.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do
szkoły podstawowej, w której
znajduje się oddział przedszkolny
Rodzic dziecka(opiekun prawny)
korzysta z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Wartość
kryterium
w punktach
30

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Dane zawarte we wniosku zgłoszenia do
przedszkola

20

Oświadczenie rodzica

10

5

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
oświadczenie rodzica o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, zaświadczenie
z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Oświadczenie rodzica

5

Zaświadczenie z GOPS
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§ 2. Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Brochów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz liczbą punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
L.P.

Kryterium

1.

Rodzeństwo ucznia spełnia
obowiązek szkolny lub realizuje
obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego w danej szkole
Uczeń realizował obowiązek
rocznego przygotowania
przedszkolnego w danej szkole
Miejsce pracy rodziców znajduje się
w obwodzie danej szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni ucznia (np. babcia, dziadek)
wspierający rodziców w zapewnieniu
mu należytej opieki

2.

3.
4.

Liczba
punktów
20

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Weryfikuje szkoła

15

Weryfikuje szkoła

10

Zaświadczenie lub oświadczenie rodzica

5

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
krewnych ucznia

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia
zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Brochów jest organem prowadzącym
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Staszewski

