
UCHWAŁA NR XXVI/198/2017
RADY GMINY PURDA

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, dla których 
Gmina Purda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 131 i art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017r., poz. 59) w związku z art.204 ust.2 ustawy wprowadzającej, Rada Gminy Purda uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 
kryteriów, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Purda oraz uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016r. 
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Purda oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 3. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Purda

Jolanta Wilga

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1416



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/198/2017

Rady Gminy Purda

z dnia 24 marca 2017 r.

Kryteria dodatkowe naboru oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria stosowane w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Purda

Lp. Kryteria Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Dziecko podlegające obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 
dla którego gmina jest zobowiązana 
zapewnić na mocy odrębnych przepisów 
miejsce do realizacji prawa do korzystania 
z wychowania przedszkolnego

10 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dołączone do 
wniosku o przyjęcie do przedszkola.

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do 
przedszkola do którego rodzic złożył 
dokumenty rekrutacyjne lub w przypadku 
zespołu szkolno - przedszkolnego, do 
przedszkola lub szkoły w tym zespole

10 pkt Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu danej jednostki

3 .Dziecko, którego rodzice /opiekunowie 
prawni pracują, lub studiują w trybie 
dziennym, lub prowadzą gospodarstwo 
rolne lub prowadzą działalność 
gospodarczą

5-10 pkt 5 pkt – jeden 
rodzic, 10 pkt -dwoje 
rodziców pracuje, 
studiuje, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub 
działalność 
gospodarczą.

Dokument potwierdzający zatrudnienie (od każdego 
z rodziców/opiekunów prawnych):Zaświadczenie 
z zakładu pracy, zaświadczenie z uczelni, w przypadku 
prowadzenia gospodarstwa rolnego decyzja o podatku 
rolnym, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do 
działalności gospodarczej.

4. Dzieci z rodzin objętych nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny.

5 pkt Opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Purdzie.

Łączna maksymalna liczba punktów przyznawanych na II etapie rekrutacji wynosi 35 pkt.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/198/2017

Rady Gminy Purda

z dnia 24 marca 2017 r.

Kryteria dodatkowe naboru oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria dla klas I szkół 
podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół prowadzonych przez

Lp. Kryteria Liczba 
punktó
w

Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
kryteriów

1. Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej 10 pkt Oświadczenie wnioskodawcy.
2. Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Purda
10 pkt Dane potwierdza Dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
jednostki.

3. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły 
lub przedszkola w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego

10 pkt Dane potwierdza Dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
jednostki.

4. Rodzic /opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Purda

10 pkt Dokument potwierdzający zatrudnienie lub 
aktualny wpis do działalności gospodarczej.

Łączna maksymalna liczba punktów przyznawanych na II etapie rekrutacji wynosi 40 pkt.
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