
UCHWAŁA NR XXIV/119/2017 

RADY GMINY ŁAZISKA 

z dnia 21 lutego 2017 roku 

 

 

w sprawie określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaziska   

 
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 z późn. zm.), art. 131 ust. 4, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                    

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.                          

z 2017 r., poz. 60) – Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaziska: 

 

Lp. Kryterium Wartość 

punktowa 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. rodzeństwo kandydata 

uczęszcza do tej samej 

placówki, do której złożony 

został wniosek o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego lub 

innej formy wychowania 

przedszkolnego 

 

 

 

5 

oświadczenie rodzica                                 

o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata tej samej placówki, do 

której złożony został wniosek                   

o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego lub innej formy 

wychowania przedszkolnego 

2. rodzic samotnie wychowujący 

dziecko pozostaje                           

w zatrudnieniu lub prowadzi 

działalność gospodarczą, lub 

prowadzi gospodarstwo rolne, 

lub pobiera naukę w systemie 

stacjonarnym  

 

 

4 

oświadczenie rodzica                          

o zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej, lub 

prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, lub pobieraniu nauki w 

systemie stacjonarnym  

3. oboje rodzice  kandydata 

pozostają w zatrudnieniu lub 

prowadzą działalność 

gospodarczą, lub prowadzą 

gospodarstwo rolne, lub 

pobierają naukę w systemie 

stacjonarnym  

 

 

3 

oświadczenie rodziców                                 

o zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej, lub 

pobieraniu nauki w systemie 

stacjonarnym, lub prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego 

 



§ 2 

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Łaziska: 

 

Lp. Kryterium Wartość 

punktowa 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. kandydat ukończył oddział 

przedszkolny w szkole, do której 

złożony został wniosek o przyjęcie 

do szkoły podstawowej 

 

3 

oświadczenie rodzica                            

o ukończeniu przez kandydata 

oddziału przedszkolnego                   

w szkole, do której złożony 

został wniosek 

2. rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do szkoły, do której złożony został 

wniosek o przyjęcie do szkoły 

podstawowej 

 

1 

oświadczenie rodzica                         

o uczęszczaniu rodzeństwa do 

szkoły, do której złożony został 

wniosek 

3. 

 

miejsce pracy lub prowadzenia 

działalności gospodarczej rodzica 

znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej, do której został 

złożony wniosek o przyjęcie do 

szkoły podstawowej 

 

1 

oświadczenie rodzica                         

o miejscu pracy lub 

prowadzenia działalności 

gospodarczej rodzica                             

w obwodzie szkoły, do której 

złożony został wniosek 

 
§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/72/2016 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 marca 2016 roku              

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego, klas pierwszych szkoły podstawowej i klas pierwszych gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Łaziska (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1843). 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 


