UCHWAŁA NR XX/136/20
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce
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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, poz. 1078, 1287, poz. 1680, poz. 1681,
poz. 1818, poz. 2197) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce i w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Brójce w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr LV/314/18 Rady Gminy Brójce z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych punktów przedszkolnych i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce oraz uchwała Nr XLI219/2017
Rady Gminy Brójce z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brójce dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Brójce
Urszula Brdoń
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/136/20
Rady Gminy Brójce
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Kryteria rekrutacji określone
przez
organ prowadzący
Deklarowany czas pobytu
dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej
Kandydat, którego oboje
rodzice pracują lub prowadzą
pozarolniczą
działalność gospodarczą lub
prowadzą gospodarstwo rolne
lub studiują/uczą się w
systemie dziennym
Kandydat, którego
rodzice/opiekunowie prawni
albo rodzic /opiekun prawny
mieszkają na terenie gminy
Brójce i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w
Łódź Widzew
Kandydat z rodziny będącej
pod opieką
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, za wyjątkiem
korzystania
ze świadczeń jednorazowych
Kandydat, którego rodzeństwo
będzie kontynuowało
wychowanie
przedszkolne w przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym w
szkole
podstawowej

Dokumenty potwierdzające
spełniane kryterium
Pisemna deklaracja w sprawie czasu pobytu kandydata w
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej

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

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie
dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności
gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego

5

Kopia pierwszej strony ostatniego zeznania podatkowego
opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie lub zaświadczenie z
urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub
urzędowe poświadczenie
odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej(UPO)
Zaświadczenie wydane przez GOPS

5

Oświadczenie rodzica o kontynuacji wychowania
przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o
przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej

2
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/136/20
Rady Gminy Brójce
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brójce
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria przyjęcia kandydata do
klasy pierwszej szkoły
podstawowej, gdy dysponuje
wolnymi miejscami
Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny w tej samej
szkole
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni kandydata wspierający
rodziców w zapewnieniu opieki
Droga kandydata jest krótsza niż do
szkoły obwodowej

Dokumenty określające
spełnianie kryteriów

Liczba punktów

Oświadczenie rodzica

8

Oświadczenie rodzica

5

Oświadczenie rodzica
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