UCHWAŁA Nr XXXIV/244/2018
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Jakubów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn.zm.) oraz art. 131 ust. 4 – 6
i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 59, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jakubów w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
( - ) Krzysztof Domański

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXIV/244/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 12 lutego 2018 r.

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jakubów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego.
Kryterium

Deklarowany czas pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej
Rozliczanie
się
przynajmniej
jednego z rodziców w Urzędzie
Skarbowym w Mińsku Mazowieckim
wskazującego w rozliczeniu adres
zamieszkania Gminę Jakubów
Zatrudnienie* rodziców kandydata:
a) Oboje rodzice są zatrudnieni
b) Jedno z rodziców jest zatrudnione
c) Oboje rodzice nie są zatrudnieni

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do
wybranego oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej lub pobiera naukę w
szkole:

a) Tak
b) Nie

Możliwa do uzyskania maksymalna
ilość punktów

Wartość
kryterium w
punktach
Za każdą
zadeklarowaną
godzinę 1 pkt do
uzyskania max.
10 pkt.
2

3
2
1

2
1

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
Pisemna deklaracja w sprawie
pobytu kandydata w oddziale
przedszkolnym w szkole
podstawowej
Oświadczenie rodzica o miejscu
zamieszkania

Pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)
o pobieraniu nauki w systemie
dziennym, o zatrudnieniu lub
prowadzeniu działalności
gospodarczej lub prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
Pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów
prawnych)
o kontynuowaniu nauki przez
rodzeństwo kandydata w tej
szkole

17

*poprzez zatrudnienie należy rozumieć bycie w stosunku pracy lub prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego lub
studiowanie/uczenie się w systemie dziennym

Przewodniczący Rady
( - ) Krzysztof Domański

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXIV/244/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 12 lutego 2018 r.

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Jakubów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Kryterium
Kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza do tej szkoły:
1) Tak
2) Nie
Szkoła znajduje się najbliżej
miejsca zamieszkania kandydata:
1) Tak
2) Nie
W obwodzie szkolnym zamieszkują
krewni wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu
dziecku należytej opieki

Możliwa do uzyskania maksymalna
ilość punktów

Wartość
kryterium w
punktach

2
1

2
1

1

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
Pisemne oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego)
Pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) o miejscu
zamieszkania kandydata

Pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

5

Przewodniczący Rady
( - ) Krzysztof Domański

