
UCHWAŁA NR XXII/206/2021 
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w 
celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 
t.j. z dnia 2020.04.21) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22 ), Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się w załączniku nr 1 do uchwały kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

2. Ustala się w załączniku nr 2 do uchwały kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, która 
po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami wraz z liczbą 
punktów przypisanych poszczególnym kryteriom rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

§ 3.  

Tracą moc: 

a) Uchwała NR XIV/120/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów 
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca 

b) Uchwała NR XIV/121/2020 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca 
 
 

mgr Małgorzata Doniec 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/206/2021 

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

L.P Kryteria drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Kocmyrzów-Luborzyca 

Punkty Dokumenty niezbędne 
do potwierdzania kryteriów 

1 1)oboje rodzice/opiekunowie prawni 
kandydata 
(lub rodzic/opiekun prawny w przypadku 
samotnego wychowywania kandydata) 
pozostają w zatrudnieniu, prowadzą 
działalność gospodarczą lub pobierają 
naukę w systemie stacjonarnym 
 
2) w przypadku, gdy jeden z rodziców 
opiekunów prawnych kandydata (nie 
dotyczy rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego kandydata) 
pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi 
działalność gospodarczą lub pobierają 
naukę w systemie stacjonarnym 

 
 
 

10 
 
 
 
 

5 

Zaświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu lub wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej; 
zaświadczenie szkoły/uczelni 
o pobieraniu nauki w systemie 
stacjonarnym; wydruk z CEIDG lub z 
KRS - o aktualnym prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

2 w odniesieniu do miejsca odprowadzania 
podatku od osób fizycznych: 
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni 
kandydata 
(w przypadku samotnego wychowywania 
kandydata rodzic/opiekun prawny) 
w rocznym zeznaniu podatkowym 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych wskazują miejsca zamieszkania 
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
 
2 )jedno z rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata (nie dotyczy rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego 
kandydata) 
w rocznym zeznaniu podatkowym 
w podatku 
dochodowym od osób fizycznych wskazuje 
miejsca zamieszkania na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

10 

kopie pierwszej strony rocznego 
zeznania podatkowego za rok 
poprzedzający rok w którym odbywa 
się rekrutacja z potwierdzeniem jego 
złożenia w urzędzie skarbowym, lub 
wydruk pierwszej strony w/w 
zeznania podatkowego złożonego 
drogą elektroniczną, wraz z 
urzędowym poświadczeniem jego 
odbioru, lub kopia zgłoszenia 
identyfikacyjnego lub 
aktualizacyjnego z potwierdzeniem 
jego złożenia w urzędzie skarbowym 

3 rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie 
uczęszczało nadal do tego samego: 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej lub innego oddziału 
klasowego w tej szkole, w roku szkolnym, 
na który przeprowadzana jest rekrutacja 

3 Pisemne oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych o 
uczęszczaniu przez rodzeństwo 
kandydata w roku szkolnym na który 
przeprowadzana jest rekrutacja do 
tego samego: przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 
lub innego oddziału klasowego w tej 
szkole podstawowej 
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4 Kandydat trzyletni i czteroletni ubiegający 
się 
o przyjęcie: 
1) do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej 
 
2) do przedszkola 

 
 
 
 

3 
 

7 

Wniosek o przyjęcie dziecka do 
przedszkola. 

5 Kandydat pięcioletni i sześcioletni 
ubiegający się o przyjęcie: 
1) do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej obwodowej ze względu na 
miejsca zamieszkania dziecka 
 
2) do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej nie obwodowej ze względu na 
miejsca zamieszkania dziecka 
 
3) do przedszkola 

 
 

14 
 
 
 

5 
 
 
 

2 

Wniosek o przyjęcie dziecka do 
przedszkola 

6 Miejsce zatrudnienia lub prowadzenia 
działalności gospodarczej rodzica/opiekuna 
prawego na terenie obwodu szkoły 
podstawowej w której prowadzony jest 
oddział przedszkolny do którego składany 
jest wniosek o przyjęcie/na terenie obwodu 
szkoły podstawowej na którym siedzibę ma 
przedszkole do którego składany jest 
wniosek o przyjęcie 

1 Dokument potwierdzający adres 
miejsce pracy lub prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 
 
   

Przewodniczący Rady 
Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca 
 
 

mgr Małgorzata Doniec 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/206/2021 

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

L.P  Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Gminę 
Kocmyrzów-Luborzyca 

Punkty Dokumenty niezbędne 
do potwierdzania kryteriów 

1 oboje rodzice/opiekunowie prawni 
kandydata (lub w przypadku samotnego 
wychowywania kandydata rodzic/opiekun 
prawny) zamieszkują na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca i w rozliczeniach 
podatku od osób fizycznych, oboje 
rodzice/opiekunowie prawni (lub w 
przypadku samotnego wychowywania 
kandydata rodzic/opiekun prawny) 
wskazują miejsca zamieszkania na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

28 Oświadczenie rodziców (lub w 
przypadku samotnego wychowywania 
kandydata rodzic/opiekun prawny) o 
stałym zamieszkaniu na terenie 
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 
wraz z informacją o okresie 
zamieszkania, tytule prawnym do 
lokalu/budynku,zameldowaniu na 
pobyt stały, kopie pierwszej strony 
rocznego zeznania podatkowego za 
rok poprzedzający rok w którym 
odbywa się rekrutacja z 
potwierdzeniem jego złożenia w 
urzędzie skarbowym lub wydruk 
pierwszej strony w/w zeznania 
złożonego drogą elektroniczną wraz z 
urzędowym poświadczeniem jego 
odbioru, lub kopia zgłoszenia 
identyfikacyjnego lub 
aktualizacyjnego z potwierdzeniem 
jego złożenia w urzędzie skarbowym 

2 jeden z rodziców/opiekunów prawnych (nie 
dotyczy rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego kandydata) 
zamieszkuje na terenie Gminy Kocmyrzów-
Luborzyca i rodzic/opiekun prawny z 
którym zamieszkuje kandydat w rozliczeniu 
podatku od osób fizycznych wskazuje 
miejsca zamieszkania na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca 

 
 
 

10 

Oświadczenie rodzica o stałym 
zamieszkaniu na terenie Gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca wraz z 
informacją o okresie zamieszkania, 
tytule prawnym do lokalu/budynku, 
zameldowaniu na pobyt stały, kopie 
pierwszej strony rocznego zeznania 
podatkowego za rok poprzedzający 
rok w którym odbywa się rekrutacja z 
potwierdzeniem jego złożenia w 
urzędzie skarbowym lub wydruk 
pierwszej strony w/w zeznania 
złożonego drogą elektroniczną wraz z 
urzędowym poświadczeniem jego 
odbioru, lub kopia zgłoszenia 
identyfikacyjnego lub 
aktualizacyjnego z potwierdzeniem 
jego złożenia w urzędzie skarbowym 

3 rodzeństwo kandydata realizujące 
obowiązek szkolny w szkole podstawowej 
uczęszcza już do tej szkoły podstawowej; 

9 oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa 
do szkoły podstawowej, do której 
kandydat ubiega się o przyjęcie 

4 kandydat uczęszcza już do oddziału 
przedszkolnego w tej szkole podstawowej 
 

5 spełnienie kryterium potwierdza 
dyrektor szkoły 
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5 rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni 
lub prowadzą działalność gospodarczą w 
obwodzie tej szkoły podstawowej 

2 dokument potwierdzający adres 
miejsca pracy lub miejscu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 

6 w obwodzie tej szkoły zamieszkują krewni 
kandydata, wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych w 
zapewnieniu mu należytej opieki przed i po 
zakończonych zajęciach w szkole 

1 pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata. 

 
 
   

Przewodniczący Rady 
Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca 
 
 

mgr Małgorzata Doniec 
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