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UCHWAŁA NR V/37/19
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek
Śląski w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami:
a) kandydat w wieku 3 i 4 lat, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego – 50 punktów,
b) kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego
pracujących/pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących/uczący się w trybie dziennym,
prowadzących/prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów,
c) kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy
gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek
Śląski – 20 punktów,
d) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu –
10 punktów,
e) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 20 punktów.
2. Punkty otrzymane za kryteria wyżej wymienione sumuje się.
3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największa liczbą punktów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują
kandydaci spełniający odpowiednio kryterium e), a następnie kolejno: a), b), c) i d).
5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów § 1 ust. 1 w punktach od a) do d)
są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka). W przypadku kryterium
e) dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie sądu rodzinnego lub zaświadczenie wydane przez MGOPS
w Lwówku Śląskim.
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§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których Gmina i Miasto Lwówek Śląski jest organem prowadzącym w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu
oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami:
a) kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego
pracujących/pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, uczących/uczący się w trybie dziennym,
prowadzących/prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów,
b) kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako
mieszkańcy gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy
Lwówek Śląski – 20 punktów,
c) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym oddziale przedszkolnym
– 10 punktów,
d) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 20 punktów.
2. Punkty otrzymane za kryteria wyżej wymienione sumuje się.
3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największa liczbą punktów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują
kandydaci spełniający odpowiednio kryterium d), a następnie kolejno: a), b) i c).
5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów § 2 ust. 1 w punktach od a) do c)
są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka). W przypadku kryterium
d) dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie sądu rodzinnego lub zaświadczenie wydane przez MGOPS
w Lwówku Śląskim.
§ 3. 1. Ustala się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski zamieszkałych poza obwodami tych
szkół, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami wraz z przyznaną im liczbą
punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:
a) przyjęcie kandydata nie spowoduje utworzenia dodatkowego oddziału – 20 punktów,
b) kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole – 20 punktów,
c) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje realizację obowiązku szkolnego w tej samej szkole – 10 punktów,
d) kandydat, którego rodzice prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jako mieszkańcy
gminy Lwówek Śląski, są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Lwówek
Śląski – 20 punktów.
2. Punkty otrzymane za kryteria wyżej wymienione sumuje się.
3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największa liczbą punktów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują
kandydaci spełniający odpowiednio kryterium a), b) i c).
5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów § 3 ust. 1 w punkcie a) i b) jest potwierdzenie
dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki, a w punktach c) i d)
są oświadczenia rodziców/rodzica (w przypadku samotnego wychowywania dziecka).
§ 4. Traci moc uchwała nr XLVI/387/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski na rok szkolny 2018/2019 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 396 z dnia 24 stycznia 2018 r.).
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 6. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
D. Kobiałka

