
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zabłudów  

jest organem prowadzącym 

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

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez 

Gminę Zabłudów: 

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Liczba 

punktów 

1. Dziecko mające ustawowe prawo 

w danym roku rekrutacyjnym do 

wychowania przedszkolnego 

Oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego. 

30 

2. Dziecko, którego  rodzic/ rodzice/opiekun 

prawny/opiekunowie prawni: 

a) pracuje/-ą zawodowo, 

b) prowadzi/-ą działalność gospodarczą 

c) prowadzi/-ą gospodarstwo rolne 

d) pobiera/-ą naukę w trybie dziennym 

stacjonarnym. 

a) zaświadczenie rodzica/ rodziców/ opiekuna prawnego 

z zakładu pracy, 

b) aktualny (nie starszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku) 

wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

c) zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania 

składek KRUS, 

d)  zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu 

nauki w trybie dziennym stacjonarnym. 

25 

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata 

odprowadzający podatek dochodowy  

na rzecz Gminy Zabłudów lub 

zamieszkujący na terenie Gminy 

Zabłudów i płacący podatek rolny  

na rzecz Gminy Zabłudów. 

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz 

Gminy Zabłudów lub oświadczeniu o zamieszkaniu i płaceniu 

podatku rolnego na rzecz Gminy Zabłudów. 

20 

4. Kontynuowanie w roku szkolnym,  

na którym prowadzona jest rekrutacja 

edukacji w danym przedszkolu przez 

rodzeństwo kandydata. 

Potwierdza dyrektor placówki na podstawie właściwej 

dokumentacji. 

15 

5. Kandydat, wychowuje się w rodzinie 

objętej nadzorem kuratorskim 

 lub wsparciem asystenta rodziny. 

Kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór 

kuratora lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy 

społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta. 

10 

6. Deklaracja opieki w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie 

i korzystania z trzech posiłków dziennie. 

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie i korzystania z trzech 

posiłków dziennie. 
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2. W przypadku większej liczby kandydatów którzy uzyskali równorzędne wyniki, od liczby miejsc, 

komisja kwalifikacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę kolejność (data i godzina wpływu) 

zgłoszenia. 

§ 2. 1. Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia 

w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

2. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu 

z dokumentu. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/99/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zabłudów jest organem 

prowadzącym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Maciej Rogucki 
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UZASADNIENIE 

Na mocy art. 15 pkt 26 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) uchylono rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

"Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

publicznych szkół i publicznych placówek", w tym przepis upoważniający organ prowadzący do określenia 

kryteriów rekrutacji i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. Jednocześnie weszły w życie przepisy 

rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) regulujące zasady 

przyjmowania do publicznych szkół i publicznych placówek oświatowych. 

Wobec utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie nr XIII/99/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. 

konieczne jest podjęcie nowej uchwały określającej kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabłudów, które będą brane pod 

uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów  

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza się dwuetapowo. 

Jeżeli o przyjęcie ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy, wynikające  

z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.: 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Rada gminy 

może określić nie więcej niż sześć kryteriów. Zaproponowane kryteria, liczby punktów za ich spełnienie  

oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia opracowane zostały w oparciu o poprzednio 

obowiązująca uchwałę.  
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