
 

Uchwała Nr XXVIII/158/2017 

Rady Gminy Hrubieszów 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas 

pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Hrubieszów. 

 

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 2016 r., poz.446 z późn. zm. ) oraz art. 131 ust. 4 - 6  i  art. 133 ust. 2 i  3 

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

Hrubieszów, uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas 

pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Hrubieszów, stosowanych na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria: 

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej innej formy wychowania 

przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej – 5 pkt, 

2) kandydaci, których rodzina objęta jest pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi 

– 3 pkt, 

3) kandydaci do innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, 

których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane 

przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których 

rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt, 

4) kandydaci obojga rodziców lub rodziców samotnie wychowujących: 

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

- prowadzących gospodarstwo rolne, 

- prowadzących działalność gospodarczą  

– 2 pkt. 

 



 

§ 2. 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni 

opiekunowie składają oświadczenie dołączone do wniosku o przyjęcie do innych form 

wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego. Oświadczenia mogą podlegać 

weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w szkole, zgodnie z zasadami 

określonymi w odrębnych przepisach. 

§ 3. 

1.Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych 

szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące 

kryteria: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt, 

2) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły – 7 pkt, 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający 

rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu dziecku należytej opieki – 5 pkt. 

2. W celu wykazania spełniania kryterium określonego w ust. 1 pkt 2 i 3 rodzice ucznia 

zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenia. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hrubieszów. 

§ 5. 

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

Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Jerzy Fedorczuk 


