
UCHWAŁA NR XXVII.227.2018
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 
przedszkolnych oraz klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130),w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 i art. 131 ust. 4-6 
i art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 22030) uchwala się:

§ 1.  Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji do oddziałów 
przedszkolnych oraz klas pierwszych  w Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Odrzywole.

1. Do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole 
przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Odrzywół.

2. Pierwszeństwo mają kolejno dzieci 5-letnie, następnie 4-letnie i 3-letnie.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w pkt. 1 i 2, niż 
wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 
kryteria:I Etap

L.p. Kryteria podstawowe Liczba 
punktów

Wymagane dokumenty

1. Praca obojga rodziców /opiekunów 1 Zaświadczenie 
z zakładu pracy

2. Wielodzietność rodziny dziecka 1 Oświadczenie 
rodzica/opiekuna

3. Niepełnosprawność dziecka 1 Zaświadczenie  
o stopniu  
niepełnosprawności

4. Niepełnosprawność jednego 
z rodziców / opiekunów

1 Zaświadczenie  
o stopniu  
niepełnosprawności

5. Niepełnosprawność obojga rodziców/ 
opiekunów

1 Zaświadczenie  
o stopniu  
niepełnosprawności

6. Niepełnosprawność rodzeństwa 1 Zaświadczenie  
o stopniu  
niepełnosprawności

7. Samotne wychowywanie dziecka 1 Oświadczenie/prawomoc
ny wyrok sądu

8. Objęcie dziecka pieczą zastępczą 1 Zaświadczenie 
z OPS

II Etap

L.p. Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Wymagane dokumenty

1. Dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów 
prawnych pracuje lub wykonuje pozarolniczą 
działalność gospodarczą

1
Oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego

2. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 1 PIT 36, 37 …lub 
zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego
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3. Kolejność zgłoszeń 1 Potwierdza Dyrektor 
PSP

4. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do 
oddziału przedszkolnego

1 Potwierdza Dyrektor 
PSP

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w OdrzywoleI Etap 

L.p. Kryteria podstawowe Liczba 
punktów

Wymagane 
dokumenty

1. Dziecko pochodzi rodziny wielodzietnej 1 Oświadczenie rodzica/ 
opiekuna prawnego

2. Dziecko jest niepełnosprawne 1 Zaświadczenie 
o stopniu 
niepełnosprawności

3. Jeden z rodziców/ opiekunów prawnych jest 
niepełnosprawny

1 Zaświadczenie 
o stopniu 
niepełnosprawności

4. Oboje rodziców/ opiekunów prawnych  
dziecka są niepełnosprawni

1 Zaświadczenie 
o stopniu 
niepełnosprawności

5. Rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne 1 Zaświadczenie 
o stopniu 
niepełnosprawności

6. Samotne wychowywanie dziecka 1 Oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego

7 Dziecko jest objęte pieczą zastępczą 1 Zaświadczenie z OPS
II Etap

L.p. Kryteria dodatkowe Liczba
punktów

Wymagane 
dokumenty

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego  w PSP w Odrzywole

2 Potwierdza Dyrektor 
PSP

2. Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny 
w PSP w Odrzywole

2  Potwierdza Dyrektor 
PSP

3. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do oddziału 
przedszkolnego w PSP w Odrzywole

2 Potwierdza Dyrektor 
PSP

4. Oboje rodzice dziecka pracują zawodowo 1 Zaświadczenia 
z zakładu pracy

5. Bliscy krewni kandydata mieszkają na terenie 
obwodu szkolnego PSP w Odrzywole i mogą 
zapewnić w razie potrzeby opiekę dziecku 

1 Oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego lub 
potwierdzeniu 
z ewidencji ludności 
UG

6. Rodzice/ opiekunowie prawni zapewniają 
dziecku dowóz do szkoły /oddziału 
przedszkolnego

2 Oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, na podstawie 
zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami, na pisemną prośbę rodziców/ opiekunów prawnych skierowaną do Dyrektora 
szkoły.
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§ 2. 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą 
punktów (do wyczerpania miejsc wolnych).2.2.W przypadku, gdy liczba wniosków, które otrzymały taką samą 
liczbę punktów przekracza ilość miejsc wolnych w oddziale przedszkolnym lub klasach pierwszych  
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole, decyduje data wpływu wniosku. 
Pierwszeństwo przysługuje kandydatom, których wnioski złożone zostały we wcześniejszym terminie.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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