
UCHWAŁA Nr 1/XXXIII/2021 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 10/VI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 lutego 2019 roku 

o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 



Załącznik do uchwały Nr 1/XXXIII/2021 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. 

Dziecko ubiegające się o przyjęcie 

do przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły 

podstawowej w Gminie Żabia Wola zamieszkałe 

na terenie gminy. 

20 
Wniosek o przyjęcie dziecka  

do oddziału przedszkolnego. 

2. 

Dziecko, którego rodzic/rodzice opiekun 

prawny/prawni opiekunowie mieszka/mieszkają 

na terenie Gminy Żabia Wola i rozlicza/rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych  

w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 

Mazowieckim na rzecz Gminy Żabia Wola  

(jeden rodzic/opiekun prawny – 20 pkt, obydwoje 

rodziców/opiekunów prawnych – 40 pkt, 

rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko – 

40 pkt).  

20 lub 40 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu  

na terenie Gminy Żabia Wola 

i kopia pierwszej strony zeznania 

podatkowego (PIT) 

3. 
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie 

kontynuowało edukację w danej placówce. 
20 

Oświadczenie o kontynuowaniu 

edukacji. 

4. 

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni 

opiekunowie pracują, wykonują pracę 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się  

w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również do pracującego  

lub studiującego rodzica samotnie 

wychowującego dziecko. 

10 

Oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce 

w trybie dziennym lub prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego albo 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej obojga 

rodziców/prawnych opiekunów 

(lub samotnego rodzica). 

5.  

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym  

do żłobka lub innej placówki opieki nad 

dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie 

Żabia Wola. 

5 

Zaświadczenie wydane przez 

placówkę opieki nad dzieckiem  

do lat 3. 

6. 

Dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa 

w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2020 r, 

poz. 111): 

1) do 100 % - 10 pkt. 

2) do 120 % - 8 pkt. 

3) do 140 % - 6 pkt. 

4) do 160 % - 4 pkt. 

5) do 180 % - 2 pkt. 

6) powyżej 180% - 1 pkt. 

0-10 

Oświadczenie o wysokości dochodu 

na osobę w rodzinie, liczbie osób  

w rodzinie oraz o wysokości 

dochodu w rodzinie będącej 

podstawą obliczenia wysokości  

na osobę w rodzinie kandydata. 

  

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 131 ust. 4,5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Rada Gminy ustala kryteria lokalne wraz z liczbą punktów  

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Żabia Wola. 

W związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją do przedszkoli oraz koniecznością zapewnienia 

przejrzystości przebiegu procesu rekrutacji, zachodzi konieczność rozszerzenia kryteriów rekrutacji, 

umożliwiających różnicowanie liczby punktów dla poszczególnych kandydatów. 

Kryteria brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji, wynikające wprost z ustawy 

to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata, niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie kandydata piecza 

zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość. 

Proponowane kryteria lokalne, brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji, które w drodze uchwały 

określi Rada Gminy, to: zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Żabia Wola, rozliczanie podatku 

dochodowego na rzecz Gminy Żabia Wola, uczęszczanie rodzeństwa do placówki, pracujący/uczący 

się rodzice, uczęszczanie kandydata do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem  

do lat 3 oraz dochód na jednego członka w rodzinie.  

 

 


