
Informacja Wójta Gminy Pokój 

NA TEMAT REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PRZEDSZKOLI, 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KLAS 

PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM 

PROWADZĄCYM JEST GMINA POKÓJ 

Zgodnie z  art.204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), podaję do publicznej wiadomości: 

 kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, zgodnie z uchwałą nr XXVI/222/2017 Rady 

Gminy Pokój z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój (Dz.Urz.Woj. Op.  

z 2017 r. poz. 522) 

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

1.  dziecko w roku szkolnym, na który 

odbywa się nabór podlega 

obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

64 Oświadczenie rodzica o podleganiu przez 

dziecko rocznemu przygotowaniu 

przedszkolnemu w roku szkolnym, na 

który odbywa się nabór 

2.  wskazanie Gminy Pokój 

przynajmniej przez jednego z 

rodziców, jako miejsca zamieszkania 

w rocznym zeznaniu podatkowym 

23 kopia 1 strony rozliczenia rocznego PIT 

3.  dziecko obojga rodziców 

pracujących/studiujących w systemie 

stacjonarnym/prowadzących 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

20 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, 

pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym 

lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej/kopia decyzji w sprawie 

wymiaru podatku rolnego 

4.  rodzeństwo dziecka uczęszcza do 

tego samego przedszkola 

5 Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 

jednostki 

 

 

 kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, zgodnie z uchwałą nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 08.02.2017 

r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pokój (Dz.Urz. Woj.Op. z 2017 r. poz.523) 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów  

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

1.  kandydat posiada orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

64 kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

2.  w szkole obowiązek szkolny 

spełnia rodzeństwo kandydata 
32 dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu danej jednostki 

3.  wskazanie gminy Pokój 

przynajmniej przez jednego z 

rodziców, jako miejsca 

zamieszkania w rocznym 

zeznaniu podatkowym 

16 kopia I strony rozliczenia rocznego PIT 
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