UCHWAŁA NR XLI/302/2017
RADY GMINY EŁK
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów
przedszkolnych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Ełk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4-6
i art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Rada
Gminy Ełk uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Ełk;
2) punkcie przedszkolnym - należy przez to rozumieć publiczny punkt przedszkolny prowadzony
przez Gminę Ełk;
3) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć publiczne oddziały przedszkolne prowadzone
przez Gminę Ełk.
§ 2. Ustala się kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych
oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ełk:
1.

2.

Pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka Liczba
pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności punktów
gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki
w systemie dziennym
a
Każdy z rodziców/opiekunów pracuje co najmniej na 1 etat, (w przypadku
100
samotnego wychowywania dziecka jeden rodzic niezależnie od wysokości etatu)
prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi działalność rolniczą, lub pobiera
naukę w systemie dziennym
b
Jeden z rodziców / opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat, prowadzi działalność
90
lub pobiera naukę, drugi na co najmniej 0,5 etatu ale mniej niż jeden etat
c
Jeden z rodziców/ opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat prowadzi działalność
80
lub pobiera naukę, drugi poniżej 0,5 etatu
d
Każdy z rodziców/ opiekunów pracuje na 0,5 etatu, ale mniej niż 1 etat
70
e
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat,
60
drugi rodzic/prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu
f
Każdy z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje poniżej 0,5 etatu
50
g
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat, prowadzi działalność
40
lub pobiera naukę
h
Jeden rodzic / prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat
30
i
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu
20
Przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata
a
do 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
100
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
b
powyżej 100% do 200 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
70
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
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c

3.
4.
5.

powyżej 200% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych
Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, w którym mieści się przedszkole, punkt
przedszkolny, oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola, punktu
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub szkoły, w obwodzie której znajduje się
placówka.
Rodzina korzysta z pomocy społecznej lub instytucji wspierających rozwój dziecka.

50
100
70
100

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj:
1) oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub
prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - załącznik nr 1;
2) oświadczenie rodzica/ów o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - załącznik nr 2;
3) oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego/punktu przedszkolnego/szkoły - załącznik nr 3;
4) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
przedszkolnego/punktu przedszkolnego/szkoły - załącznik nr 4;

do przedszkola/oddziału

5) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub instytucji wspierających rozwój dziecka
o świadczonej pomocy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk
Mirosław Radywoniuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/302/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 lutego 2017 r.
Oświadczenie rodzica kandydata
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności
rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y
……………………………………………………………..…………..…………………………
zamieszkała/y
……………………………………………………………….………....………….……..………
legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………….… wydanym przez
…….……………………
oświadczam, że
jestem zatrudniona/y (*) w
………………………………………..………………………………………………..…………
w wymiarze …………………………………………………………………………..………….
lub
prowadzę działalność gospodarczą (*)
………………………..……………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
lub
prowadzę działalność rolniczą (*)
……………………………..…………………………………………….......................................
…………………………………………………………………..………………………………...
lub
jestem osobą uczącą się w systemie dziennym. (*)
………………..……………………………..…………..….............................................................
...........................................................................................................................................................
Data:……………………..
.…………………………………………
(czytelny podpis rodzica)
*) zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/302/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 lutego 2017 r.
Oświadczenie rodzica/ów o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
1) Ja niżej podpisana
…………………………………………………………………...................………….…….....
zamieszkała………………………………………………….......................……………..……
legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ……………...…… wydanym przez
…….…...……………………………………
2) Ja niżej podpisany
……………………….……………………….............…………………..…………..…………
zamieszkały……………………………………...........…………………....………..………….
legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr …………..………wydanym przez
..………….…………………………………
oświadczamy, że
dochód* na osobę w rodzinie wynosi....................................... zł
Data:……………………..
.…………………………………………….…
(czytelny podpis matki dziecka)

……………….………………………………..
(czytelny podpis ojca dziecka)

Zgodnie z art.131 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U.
2017 poz. 59) przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny
dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole/ innej formy wychowania
przedszkolnego.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/302/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 lutego 2017 r.
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego/punktu przedszkolnego/szkoły
Ja niżej podpisana/y
…………………………………………………………………………..…………..………….…
legitymująca/y się dowodem osobistym seria ………… nr ………….………… wydanym przez
…….…...…………………………………………………………………...……………………....
Oświadczam, że wraz z dzieckiem wskazanym we wniosku zamieszkujemy w
……………………………………………………………………..…...........................................
(podać pełen adres zamieszkania)
Data:……………………..
.…………………………………
(czytelny podpis rodzica)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/302/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 lutego 2017 r.
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału
przedszkolnego/punktu przedszkolnego/szkoły
Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………..…………...….
zamieszkała/y ……………………………………………………………………………..………
legitymująca/y się dowodem osobistym seria ………… nr …………………..... wydanym przez
…….…...………………………………………………………………………....…………..……
oświadczam, że moje dziecko/ dzieci (imię i nazwisko dziecka/ci)
……………………………………………………………………………….…..………...………
………………………………………………………………………………….…..……...………
…………………………………………………………………………………...………...………
- brat/siostra kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego/szkoły
uczęszczają do
………………………………………………………………………………....…………………
(podać szkołę/przedszkole)
Data:……………………..
………………………………………
(czytelny podpis rodzica)
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