
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/287/17 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

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

(t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Baranów Sandomierski. 

§ 2. Ustala się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Baranów Sandomierski oraz punkty przyznawane za poszczególne z nich i dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów: 

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub 

prowadzą działalność gospodarczą – 8 punktów, (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, 

wydruk z CEIDG), 

2) czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie, odpowiednio: 6 godzin – 6 punktów, 

7 godzin  – 7 punktów, 8 godzin - 8 punktów, (oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 

5 godzin dziennie), 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (szkoły/zespołu szkół) lub wraz z wnioskiem 

o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa – 

5 punktów, (dokument potwierdzający kryterium znajduje się w posiadaniu przedszkola (szkoły/zespołu 

szkół)), 

4) przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania kandydata/miejsca 

pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) – 4 punkty, (dokument potwierdzający miejsce pracy 

rodzica (prawnego opiekuna), jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym 

zatrudnienie/studiowanie), 

5) rodzice (prawni opiekunowie) wskazali w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego za rok poprzedni 

jako miejsce zamieszkania Gminę Baranów Sandomierski – 5 punktów w przypadku obojga rodziców 

(prawnych opiekunów), 2 punkty w przypadku jednego rodzica (prawnego opiekuna), (kserokopia 

pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego). 
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 3 marca 

2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz Uchwała Nr XIX/148/16 

Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 stycznia 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 
 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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