
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/182/2017 

RADY GMINY BUKOWSKO 

z dnia 13 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Bukowsko jest organem prowadzącym, 

ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

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.), art. 131 ust. 4 i 6 w zw. 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 w Bukowsku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których Gmina Bukowsko jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

2) liczbę punktów dla każdego z kryteriów, 

3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bukowsko jest organem 

prowadzącym oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria, określa poniższa tabela: 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. 

kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub będzie podlegał w przyszłym roku  temu 

obowiązkowi  

21 

2. rodzice kandydata pracują zawodowo 6 

3. 

wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez 

ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub 

inną instytucję wspomagającą rodzinę 

4 

4. 
rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły 

położonej w tej samej miejscowości 
4 

5. 
liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka ponad podstawę 

programową 

2 punkty za każdą godzinę 

pobytu dziecka powyżej 

5 godzin dziennie 

6. 
kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział 

w postępowaniu rekrutacyjnym i nie został przyjęty do przedszkola 
3 
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§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są 

następujące dokumenty: 

1) zaświadczenia o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej” dla kryterium nr 2, 

2) oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów dla kryterium 1 i od 4 do 6, 

3) dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym dla pkt 3. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/93/16 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych dla których Gmina Bukowsko jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Bukowsko 

 

 

Jan Hołomek 
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