
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2018 

RADY GMINY OLSZANICA 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego  

oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późń. zm. ) oraz art. 131 ust 4, ust. 6 i art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

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

§ 1. 1. Określa się kryteria i odpowiadająca im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Olszanica: 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA 

Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego : 

1 

Praca zarobkowa rodzica/ów, opiekuna/ów prawnych lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym 
załącznik: zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

8 

2 
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową 
(2 punkty za każdą godzinę pobytu powyżej 5 godzin dziennie) 

załącznik: oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie 

od 2 do 8 

3 

Dziecko, które w przyszłym roku podlegało będzie rocznemu obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu 
załącznik: oświadczenie o podleganiu dziecka rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu w przyszłym roku 

8 

4 
Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola  
załącznik: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola . 

6 

5 
Uczęszczanie rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły .  
załącznik: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do funkcjonującej w pobliżu szkoły  

4 

§ 2. 1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów na etapie postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanica, zamieszkałych poza obwodami tych szkół: 
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1 
Dziecko, które uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy 

wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olszanica.  
załącznik: oświadczenie rodzica 

5 

2 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej na terenie Gminy 

Olszanica. 
załącznik: oświadczenie rodzica 

4 

3 
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia (np. babcia, dziadek) wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 
załącznik: oświadczenie rodzica 

1 

 Łączna maksymalna ilość punktów : 10 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanica, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz 

Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Olszanica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Olszanica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Olszanica 

 

 

Tadeusz Darosz 
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