
 

 

UCHWAŁA NR 153/XXVII/17 

RADY GMINY GRAJEWO 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby 

punktów  poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Grajewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 131 ust. 4 i 6 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym  

do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których gmina Grajewo jest organem prowadzącym ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością: 

1) dziecko samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym - 4 pkt; 

2) dziecko obojga rodziców pracujących - 4 pkt, 

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/punktu przedszkolnego/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej - 2 pkt, 

4) dziecko, którego rodzeństwo także ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/punktu 

przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 2 pkt, 

5) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową - za każdą 

rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin - 1 pkt, 

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 

5 będą oświadczenia rodzica/rodziców, a kryterium z ust. 1 pkt 4 - wnioski o przyjęcie dzieci. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 21/III/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym 

kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Grajewo (Dz. Urz. Woj. Pod. 

z 2015 r. poz. 522). 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady 

Jan Dąbrowski 
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