
 

 

UCHWAŁA NR 3/XXVII/17 

RADY GMINY WISKITKI 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów  

oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach oraz do  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Wiskitki 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) w związku z  art. 131 ust. 4, 6 i art. 133 ust. 2, 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wiskitki, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) Uchwała Nr 6/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki. 

2) Uchwała Nr 19/VI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale Nr 6/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki. 

3) Uchwała Nr 77/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Andrzej Lemański 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/XXVII/17 

Rady Gminy Wiskitki 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki 

 

L.p. Kryteria rekrutacyjne Liczba 

punktów 

Wymagane dokumenty/ 

oświadczenia 

1. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie 

Wiskitki zamieszkałe na terenie gminy. 

12 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

2. 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. 

11 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

3. Dziecko, którego rodzic / rodzice (prawni opiekunowie) 

mieszkają w Gminie Wiskitki i rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Żyrardowie lub płacą ubezpieczenie w KRUS 

w Żyrardowie. 

10 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

4. Lokalizacja przedszkola znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczało 

w związku z obowiązkiem szkolnym 

4 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

5. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 

edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej znajdującej się 

w obwodzie danej szkoły podstawowej 

3 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

 

 Przewodniczący Rady: 

Andrzej Lemański 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/XXVII/17 

Rady Gminy Wiskitki 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki 

 

L.p. Kryteria rekrutacyjne Liczba 

punktów 

Wymagane dokumenty/ 

oświadczenia 

1. Kandydat realizował edukację przedszkolną 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie. 

20 Zaświadczenie dyrektora 

danej szkoły 

2. Rodzeństwo kandydata do pierwszej klasy będzie 

kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, 

w oddziale przedszkolnym lub uczęszcza już do danej 

szkoły podstawowej. 

20 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

3. Rodzice/prawni opiekunowie lub jeden 

z rodziców/prawny opiekun pracuje w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły podstawowej 

10 Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

 

 Przewodniczący Rady: 

Andrzej Lemański 
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