
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.286.2017 

RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 131 ust. 4 – 

6 i art. 133 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz 

w związku z art. 189 ustawy Prawo oświatowe uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra, 

2) kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Twardogóra dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół, 

3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, 

4) liczbę punktów za poszczególne kryteria. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Twardogóra, 

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Twardogóra. 

§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli: 

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów 

prawnych kandydata pracuje/prowadzi działalność 

gospodarczą/uczy się w trybie dziennym/prowadzi 

gospodarstwo rolne 

oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego kandydata 

o zatrudnieniu/pobieraniu nauki 

5 

2. Przynajmniej jedno z rodziców, opiekunów 

prawnych kandydata zamieszkuje w gminie 

Twardogóra i rozlicza podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o miejscu zamieszkania 

i złożeniu rocznego zeznania 

podatkowego PIT w Urzędzie 

5 
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Skarbowym w Oleśnicy 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego 

przedszkola lub do danej szkoły podstawowej 

z oddziałem przedszkolnym 

oświadczenie 2 

§ 4. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 

szkół: 

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły oświadczenie 4 

2. Przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych 

kandydata pracuje/prowadzi działalność gospodarczą /uczy się 

w trybie dziennym/prowadzi gospodarstwo rolne 

oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o zatrudnieniu 

/pobieraniu nauki 

2 

3. Rodzic/opiekun prawny jest absolwentem szkoły oświadczenie 2 

4. Przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów 

kandydata przebywa za granicą 

oświadczenie 2 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

W. Szydełko 
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