
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/184/17 

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn 

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, z późn. zm.) i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 131 ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 

14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Knyszyn: 

1) kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub  

ma odroczony obowiązek szkolny – 30 pkt. 

2) Kandydat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego - 20 pkt. 

3) Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której ma siedzibę przedszkole wybrane 

przez rodzica (opiekunów prawnych) – 10 pkt. 

4) Zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata korzystania przez niego z oferty 

przedszkola po czasie realizacji 5 godzin podstawy programowej – 5 pkt. 

5) rodzice (opiekunowi prawni) wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę  

lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą – 4 pkt. 

6) Kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola – 3 pkt. 

§ 2. Za potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 uważa się odpowiednio:  

1) zgodność wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania 

przedszkolnego lub prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego, kopię decyzji dyrektora szkoły 

obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

2) informację o miejscu zamieszkania kandydata zawartą w wniosku rekrutacyjnym, 

3) deklarację pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, 

4) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o spełnianiu warunku określonego w § 1 pkt 5, 

5) potwierdzenie dyrektora przedszkola na podstawie posiadanej dokumentacji o uczęszczaniu rodzeństwa  

do danego przedszkola. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 1674



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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Irena Wysocka 
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