UCHWAŁA NR VI.287.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów,
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:
§ 1.
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego,
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Klembów ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz dokumentami
niezbędnymi do ich potwierdzenia:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Dziecko, którego oboje lub jeden rodzic rozliczają
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca
zamieszkania na obszarze Gminy Klembów lub/i
którego rodzic lub rodzice prowadzą działalność
rolniczą, której skutkiem jest odprowadzanie
podatku rolnego w Gminie Klembów.

2.

Dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły w
której funkcjonuje oddział przedszkolny.
Dziecko,
którego
oboje
rodzice
(prawni
opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium
stosuje się również do pracującego/studiującego
rodzica samotnie wychowującego dziecko.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie
uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru/do
oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego
wyboru.
Dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o
przyjęcie do tego samego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej (rodzeństwo
wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne
gospodarstwo domowe).
Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów
prawnych) pracuje, wykonuje pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą.

3.

4.

5.

6.

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Liczba
punktów

Jeden lub kilka z poniższych dokumentów:
- kopia pierwszej strony rocznego zeznania
podatku dochodowego z potwierdzeniem jego
złożenia w urzędzie skarbowym właściwym
dla miejsca zamieszkania w Gminie Klembów;
kopia
formularza
ZAP-3/NIP-3
z
potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie
skarbowym
właściwym
dla
miejsca
zamieszkania w Gminie Klembów,
- oświadczenie o odprowadzaniu podatku
rolnego w Gminie Klembów.
Oświadczenie na wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
lub aktualna informacja z Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
zaświadczenie
KRUS
potwierdzające
podleganie
ubezpieczeniu
społecznemu
rolników lub zaświadczenie z uczelni.

10 punktów w
przypadku
obojga
rodziców lub
rodzica
samotnie
wychowującego
dziecko,
5 punktów w
przypadku
jednego rodzica

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola.

10

5

4

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola.
3
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
lub aktualna informacja z Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej, lub
zaświadczenie
KRUS
potwierdzające
podleganie
ubezpieczeniu
społecznemu
rolników lub zaświadczenie z uczelni.
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§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXII.264.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby
punktów dla poszczególnych kryteriów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

UZASADNIENIE
Konieczność podjęcia nowej uchwały spowodowana jest zmianą przepisów stanowiących
podstawę prawną do uregulowania przez radę gminy kwestii objętych projektem (z dniem 26
stycznia 2017 roku dotychczasowe uchwały utraciły moc).
Uchwała będzie miała zastosowanie do rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok
szkolny 2017/2018.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

