RAD/
Ł A
UCHWAŁA NR XXVI/408/21
RADY GMINY ŁAŃCUT
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Łańcut.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( t . j . Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) art. 131 ust. 4-6,
art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( t . j . Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn. zm.)
Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Łańcut na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.
§ 4 . Traci moc Uchwała Nr XXVII/233/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X X V I / 4 0 8 / 2 1
Rady Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2021 r.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
Lp.

Kryterium

Liczba

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

punktów

kryteriów

Wskazanie miejscowości z terenu
Gminy Łańcut jako miejsca
zamieszkania w rocznym rozliczeniu
1.

podatku dochodowego za rok
poprzedzający rok naboru do

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub
20

kserokopia pierwszej strony zeznania
podatkowego

przedszkola obojga rodziców albo
rodzica samotnie wychowującego
kandydata

Aktualne (wystawione nie wcześniej niż
30

Praca zawodowa, prowadzenie
gospodarstwa rolnego, pozarolniczej
2.

działalności gospodarczej lub studia w
systemie dziennym obojga rodziców

dni

przed

przyjęcie

złożeniem

dziecka

do

wniosku

o

przedszkola)

zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły,
15

uczelni, decyzja wymiaru podatku rolnego
za

albo rodzica samotnie wychowującego

dany

rok

lub

z Centralnej Ewidencji

kandydata

wydruk

i Informacji o

Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego
Aktualne (wystawione nie wcześniej niż
30

3.

dni

przed

złożeniem

Praca zawodowa, prowadzenie

przyjęcie

gospodarstwa rolnego, pozarolniczej

zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły,

działalności gospodarczej lub studia w

10

dziecka

do

wniosku o
przedszkola)

uczelni, decyzja wymiaru podatku rolnego

systemie dziennym tylko jednego

za

dany

rok

rodzica

z Centralnej Ewidencji

lub

wydruk

i Informacji o

Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego
Wskazanie przez Sąd Rodzinny lub
4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
do objęcia wychowaniem

5

Zaświadczenie z Sądu Rodzinnego lub
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

przedszkolnym
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5.

Zgłoszenie do tej samej placówki
dwojga lub więcej dzieci

2

przedszkola, tj. powyżej 5 bezpłatnych
godzin

rodziców

zawarte

we

wniosku

przyjęcie

dziecka

do

o

przedszkola

Zgłoszenie kandydata na pełną ofertę
6.

Oświadczenie

1

Oświadczenie

rodziców

zawarte

we

wniosku

przyjęcie

dziecka

do

o

przedszkola

mgr Paweł
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RADA
ŁAl
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X X V I / 4 0 8 / 2 1
Rady Gminy Łańcut
z dnia 31 marca 2021 r.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, liczba punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym

Lp.

Kryterium

Liczba

Dokumenty niezbędne do

punktów

potwierdzenia kryteriów

Wskazanie miejscowości z terenu
Gminy Łańcut jako miejsca
zamieszkania w rocznym
rozliczeniu podatku dochodowego
1.

za rok poprzedzający rok naboru

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
5

do klasy pierwszej szkoły

lub kserokopia pierwszej strony
zeznania podatkowego

podstawowej obojga rodziców
albo rodzica samotnie
wychowującego kandydata

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do tej szkoły

Potwierdzenie przez dyrektora szkoły
5

dokumentacji

Szkoła znajduje się w pobliżu
3.

miejsca pracy rodzica/rodziców

3

kandydata
Kandydat uczęszczał do
4.

miejscowego przedszkola /

na podstawie posiadanej

Oświadczenie rodziców o miejscu
pracy
Potwierdzenie na wniosku przez

3

oddziału przedszkolnego

dyrektora przedszkola / oddziału
przedszkolnego

W obwodzie szkoły zamieszkują
5.

krewni ucznia wspierający
rodziców w zapewnieniu

2

Oświadczenie rodzica / rodziców
kandydata

należytej opieki

Id: F06D94B3-E967-4F57-88F9-FC8F5DB6F9E0. Podpisany

Strona I

