
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/116/17 

RADY GMINY GRABOWO 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Grabowo 

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) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Grabowo uchwala, co następuje: 

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

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Grabowo, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych 

tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, dla których Gmina Grabowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie 

następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 

1) pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej 

lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego. Kryterium stosuje się 

także do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego kandydata - 10 punktów; 

2) pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności 

gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 6 punktów; 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego - 3 punkty; 

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

- 1 punkt. 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2: 

1) dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie pracodawcy  

o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; aktualny 

wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie 

szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; zaświadczenie wydane przez KRUS, 

potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego rodzic podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników; 

2) pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego; 
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3) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność  

z oryginałem; zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem 

asystenta. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowo. 

§ 5. Traci moc uchwała NR XI/68/16 Rady Gminy Grabowo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabowo (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2016 r., poz. 2619). 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosława Pogorzelska 
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