
Uchwała Nr XIV / 80/2016 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia  4 lutego 2016 roku 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie do postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 

2015 r. poz. 1515) w związku z art. 20e ust. 3 i 4  oraz art.20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Janowice Wielkie, w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły określa się następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz 

dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. 

 

Kryterium Wartość 

kryterium  

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. 

 

Rodzeństwo  kandydata uczęszcza do tej 

samej szkoły 

4 pkt ---------------------- 

2. 

 

Miejsce pracy / prowadzenia działalności 

gospodarczej / działalności rolniczej)      

przynajmniej jednego z rodziców (prawnych 

opiekunów) znajduje się w obwodzie szkoły 

2 pkt Oświadczenie rodzica           

(prawnego opiekuna)  

o zatrudnieniu (załącznik nr1 

do uchwały) 

3. 

 

Rodzic (prawny opiekun) kandydata jest 

pracownikiem jednostki oświatowej 

podległej Gminie Janowice Wielkie 

2 pkt Oświadczenie rodzica           

(prawnego opiekuna)  

o zatrudnieniu (załącznik nr1 

do uchwały) 

4. Kandydat otrzymał na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej  co 

najmniej dobrą ocenę  z zachowania oraz 

średnią ocen co najmniej 3,5 - dotyczy 

kandydatów do gimnazjum 

2 pkt Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

5. 

 

Działania kandydata na rzecz społeczności 

lokalnej (wolontariat , harcerstwo, praca w 

stowarzyszeniach itp.) - dotyczy 

kandydatów do gimnazjum 

2 pkt Zaświadczenie wydane przez 

podmiot, na rzecz którego 

prowadzona była działalność 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

 

 



                            Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr  XIV / 80/2016  Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia  4 lutego 2016 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Janowice Wielkie do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o zatrudnieniu 

 

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................. 

zamieszkała/y ....................................................................................................................................... 

legitymująca/y  się dowodem osobistym nr ............................. wydanym przez .................................. 

 

oświadczam , że: 

1. Jestem zatrudniona/y w *.......................................................................................................... 

                                                             ( nazwa i adres przedsiębiorstwa) 

2. Prowadzę działalność gospodarczą*.......................................................................................... 

                                                                                                          ( nazwa i adres przedsiębiorstwa) 

3. Prowadzę gospodarstwo rolne*.................................................................................................. 

                                                                                                          ( adres gospodarstwa rolnego) 

 

 

 

..............................................                                                               ...................................................... 

          (miejscowość i data)                                                                                                                ( czytelny podpis) 

 

 

 

 

*skreślić niepotrzebne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

gminy. Takie uregulowanie zawarte jest w art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z 

którymi kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego 

gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami; w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 

rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na 

osobę w rodzinie kandydata; kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz 

określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę 

w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Projekt uchwały uwzględnia wymogi 

wynikające z wymiennej ustawy. 

Według art. 20 zf ustawy o systemie oświaty w przypadku publicznych szkół prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje wykonuje rada gminy. 

Wejście w życie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków ponoszonych przez szkoły 

należące do Gminy, gdyż dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc w klasach już 

istniejących, a w ślad za dziećmi Gmina uzyskuje subwencję oświatową Ministra. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-01-2016&qplikid=1#P1A6

