
UCHWAŁA NR XXI/96/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 7 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz 

kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.)  oraz art.  131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  Rada Gminy Baranów  
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Określa  się kryteria rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Baranów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły wraz 
z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych 
oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Bodych 
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Załącznik  Nr 1  do  

Uchwały Nr XXI/96/2020  

Rady Gminy Baranów  

z dnia  7 lutego 2020  roku 

Kryteria rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. 

 

Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic 

kandydata samotnie wychowujący dziecko pracują na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub 

uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

      50 

 
 

oświadczenie  

obojga rodziców / prawnych 

opiekunów kandydata lub rodzica 

kandydata samotnie wychowującego 

dziecko: 

1) o zatrudnieniu zakładu pracy, 

2) o stacjonarnym systemie studiów, 

3) o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, 

4) o prowadzeniu pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

 

2. 

Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub 

rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko 

złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie 

Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim  za rok 

poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w 

przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - 

płacą podatek rolny na rzecz Gminy Baranów 
 

30 

kopia Karty Mieszkańca  Gminy 

Baranów lub kopia pierwszej strony 

rocznego zeznania podatkowego PIT 

każdego z rodziców lub rodzica 

samotnie wychowującego dziecko 

lub kopia wpłaty podatku rolnego. 

3. 

Jeden z rodziców kandydata złożył roczne zeznanie 

podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 

Mazowieckim za rok poprzedzający rok, w którym 

odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących 

gospodarstwo rolne - płaci podatek rolny na rzecz Gminy 

Baranów 

15 

kopia Karty Mieszkańca  Gminy 

Baranów lub kopia pierwszej strony 

rozliczenia rocznego zeznania 

podatkowego PIT rodzica lub kopia 

wpłaty podatku rolnego. 

4. 

  

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata  

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej  min. 8 godzin  

10  

  

oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego, zawarte we wniosku  

o przyjęcie do przedszkola / oddziału 

przedszkolnego dotyczące 

zadeklarowanych godzin pobytu 

kandydata w przedszkolu/ oddziale 

przedszkolnym 

5.  

Zgłoszenie do tej samej placówki jednocześnie dwojga lub 

więcej dzieci lub zgłoszenie kandydata posiadającego 

rodzeństwo, które będzie korzystać z usług danego 

przedszkola lub danej szkoły podstawowej  lub 

posiadającego rodzica zatrudnionego w danym 

przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, którego dotyczy 

rekrutacja 

10  

oświadczenie rodzica kandydata  

o posiadaniu przez kandydata 

rodzeństwa, które będzie korzystać  

z usług danego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego lub danej szkoły 

podstawowej bądź rodzica 

zatrudnionego w danym przedszkolu 

lub szkole  w roku szkolnym, którego 

dotyczy rekrutacja. 

Łączna maksymalna liczba punktów  100 
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Załącznik  Nr 2  do  

Uchwały Nr XXI/96/2020   

Rady Gminy Baranów  

z dnia 7 lutego 2020  roku 

 

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów 

 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. 
Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym 

do oddziału przedszkolnego w danej szkole. 
5 

Dane potwierdza dyrektor 

szkoły podstawowej na 

podstawie posiadanej 

dokumentacji 

2. 

 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny   

w danej szkole.  
3 

Dane potwierdza dyrektor 

szkoły na podstawie 

posiadanej dokumentacji 

3. 

Miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata znajduje się na terenie obwodu 

wybranej szkoły podstawowej. 
2 

Zaświadczenie z miejsca 

pracy (z ostatniego miesiąca) 

Łączna maksymalna liczba punktów  10 
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