
  

UCHWAŁA NR XI/100/20 

RADY GMINY PŁASKA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

przy szkole podstawowej, dla której Gmina Płaska jest organem prowadzącym 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, 

poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Płaska w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryteriów 

1. 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub działalność rolniczą. Kryterium 

stosuje się również do rodzica samotnie 
wychowującego kandydata do przedszkola. 

12 pkt 

- zatrudnienie - zaświadczenia z zakładów pracy, 

- prowadzenie działalności gospodarczej - aktualny 
(nie starszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku) wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub inny poświadczający to dokument, 

- prowadzenie działalności rolniczej - dokumenty 
potwierdzające prowadzenie działalności; 

- zaświadczenie ze szkoły lub wyższej uczelni o pobieraniu 
nauki w trybie dziennym stacjonarnym. 

2. 
Kandydat w roku szkolnym na który prowadzona 
jest rekrutacja będzie kontynuował edukację 
w danym przedszkolu. 

4 pkt Potwierdzenie kontynuacji przez Dyrektora Szkoły. 

3. 

Dziecko, które zostało poddane szczepieniom 
ochronnym określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązujących szczepień ochronnych 
(lub dziecko, u którego lekarskie badanie 
kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego 
odroczenia obowiązkowego szczepienia 
ochronnego). 

4 pkt 
Zaświadczenie od lekarza pediatry o odbytych 
obowiązkowych szczepieniach ochronnych lub zaświadczenie 
o przeciwwskazaniach do szczepień. 

4. 
Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, 
w którym zameldowane jest dziecko. 

5 pkt Poświadczenie zameldowania kandydata. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Alicja Polkowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 kwietnia 2020 r.
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