
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 

RADY GMINY BIAŁOWIEŻA 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Białowieża 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Białowieża, a także 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom 

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego lub mające 

odroczony obowiązek szkolny - 20 pkt, 

2) oboje rodzice (opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują  - 10 pkt, 

3) deklaracja opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z 3 posiłków dziennie - 10 pkt, 

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 

przedszkola - 5 pkt, 

5) w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, od liczby miejsc, 

komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów biorąc pod uwagę najstarszych kandydatów  

- 2 pkt. 

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-4 będą 

oświadczenia rodziców (opiekunów). 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/83/16 rady Gminy Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Białowieża. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zamojski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1298
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