
UCHWAŁA NR XIX/143/2017 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn. 

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.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - Rada Gminy 

Żyrzyn działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne 

przedszkole oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym. 

§ 2. 

Określa się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie w postępowaniu 

rekrutacyjnym do: 

1. Przedszkola prowadzonego przez Gminę Żyrzyn: 

1) pozostawanie rodziców, w tym rodziców dzieci wychowywanych samotnie przez 

jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności 

gospodarczej - 4 punkty; 

2) prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców, w tym rodziców dzieci 

wychowywanych samotnie przez jednego rodzica - 3 punkty; 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola - 2 punkty; 

4) pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin - 2 punkty; 

5) pobyt dziecka w przedszkolu od 6 do 8 godzin - 1 punkt. 

2. Szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 punktów; 

2) kandydat mieszka na terenie Gminy Żyrzyn - 5 punktów; 

3) kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły - 3 punkty; 

4) miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie Gminy Żyrzyn - 2 punkty. 

§ 3. 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.: 



1) oświadczenie rodzica/rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej - załącznik nr 1; 

2) oświadczenie rodzica/rodziców o prowadzeniu gospodarstwa rolnego - załącznik nr 2; 

3) oświadczenie rodzica/rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu 

pobytu dziecka w przedszkolu (od 6 do 8 godzin i powyżej 8 godzin). 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 5. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Żyrzyn Nr XVIII/136/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/143/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica/rodziców  

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………..…………… 

zamieszkała/y …………………………………...……………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …..…… wydanym przez 

……………….………………..................................................................... 

* oświadczam, że jestem zatrudniona/y w …………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………..…… 

lub 

* oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ………………………..……..…. 

………………………………………………………………………………................... 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Żyrzyn, dnia ……….……………………....       …………..………………………….. 

                                                                                                (czytelny podpis) 

*zaznaczyć  właściwą odpowiedź 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/143/2017 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica/rodziców o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

 

Ja niżej podpisana/y ……...…………………………………………………………..…. 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………... 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………..…… wydanym przez 

………………………................................................................................... 

oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ……………………ha. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Żyrzyn, dnia ……………………....                   ……………………………………….. 

                                                                                                 (czytelny podpis) 



Uzasadnienie 

 

Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie podyktowane jest wejściem w życie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która powtarza 

zapisy art. 20c ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) dotyczące zasad przyjmowania dzieci do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego. W myśl art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, do 

przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Ponadto ustawodawca wskazał, iż w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu 

przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący, do określenia kryteriów 

branych pod uwagę w drugim etapie rekrutacyjnym, tzw. „kryteriów gminnych”. 

Zapisy art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nakładają na organ prowadzący obowiązek 

podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

Wskazane w uchwale kryteria zapewniają realizację lokalnych potrzeb społecznych, 

realizację potrzeb dziecka i jego rodziny zwłaszcza w sytuacji kiedy rodzice muszą 

pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi lub znajdują się w sytuacji 

kiedy oboje lub jedno z nich pobiera jeszcze naukę w systemie dziennym. 


