
 

 

UCHWAŁA NR XXV/154/17 

RADY GMINY KOLNO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Kolno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz art. 131 ust. 4 i 6 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) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej  

oraz inną formę wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Kolno. 

2. Rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępcza nad dzieckiem. 

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Kolno oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenie kryteriów. 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryterium 
1. Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata 

pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 

10 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, 

zaświadczenie ze szkoły uczelni 

potwierdzające naukę w trybie dziennym 

lub zaświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego. 
2. W obwodzie szkoły zamieszkuję krewni kandydata 

(dziadkowie, rodzeństwo rodziców) wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu 

należytej opieki. 

8 Oświadczenie rodziców o miejscu 

zamieszkania krewnych kandydata. 

3. Rodzina kandydata jest objęta wsparciem Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
6 Zaświadczenie wydane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej o objęciu rodziny 

wsparciem. 
4. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek 

szkolny w tej szkole. 
5 Oświadczenie rodziców o spełnianiu 

obowiązku szkolnego w danej szkole przez 

rodzeństwo kandydata. 
5. Kandydat podlegający obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego  ubiegającego się o 

przyjęcie do wybranego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej położonej  

w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 

5 Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu 

kandydata 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno. 

§ 4. Traci moc Uchwala Nr XII/82/16 Rady Gminy Kolno z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Kolno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby 

punktów każdemu kryterium (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2016 r. poz. 847). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy  

Wojciech Jermacz 
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