
 

 

UCHWAŁA NR IV/67/2019 

RADY GMINY ZALESZANY 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Zaleszany, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  

oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

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

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Rada 

Gminy w Zaleszanach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru wraz z wartością punktową na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina 

Zaleszany jest organem prowadzącym wraz z przyznaną tym kryteriom liczbą punktów, oraz dokumentami 

niezbędnymi do ich potwierdzenia: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający  

spełnienie kryterium 

1. Kandydat, którego oboje rodzice pracują 

zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym 
10 pkt 

oświadczenie we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola  

2. Kandydat, którego jedno z rodziców pracuje 

zawodowo/studiuje w systemie stacjonarnym 
5 pkt 

 oświadczenie we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola  

3.  Kandydat posiadający rodzeństwo, które 

kontynuuje edukację przedszkolną i szkolną    

w placówce do której prowadzona jest 

rekrutacja 

2 pkt 

 oświadczenie we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola  

4. Kandydat, którego rodzice deklarują pobyt 

w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin 

(tj. od 6 do 9) za każdą godzinę ponad ten 

wymiar uzyskują po 2 pkt. 

2 pkt za każdą 

deklarowaną 

godziną ponad 

5 godz. 

oświadczenie we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

5. kandydat, którego rodzice korzystają 

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zaleszanach 

2 pkt 

 oświadczenie we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

 

§ 2. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zaleszany, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów: 
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Lp. Kryterium 
Liczba 

pkt 
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej 10 pkt 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o jego uczęszczaniu do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole podstawowej, dane 

potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły 

2.  Rodzeństwo kandydata 

kontynuujące edukację w tej samej 

szkole podstawowej 4 pkt 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

tej samej szkoły podstawowej, dane potwierdza 

dyrektor na podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu szkoły 

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata 

jest zatrudniony/prowadzi 

działalność gospodarczą 

w miejscowości należącej do 

obwodu danej szkoły podstawowej  

4 pkt 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o miejscu zatrudnienia/prowadzenia 

działalności gospodarczej  

4. W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych, 

którzy przebywają poza granicami 

kraju, w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

2 pkt 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o zamieszaniu w obwodzie szkoły krewnych 

kandydata wspierających rodziców/opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki na 

czas ich pobytu zagranicą 

§ 3. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość 

wolnych miejsc w przedszkolu, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do 

danej placówki oraz kolejność na liście rezerwowej oczekujących na miejsce w przedszkolu. 

2. Losowania dokonuje się w obecności rodziców, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów. 

§ 4. Tracą moc następujące uchwały: 

1. Uchwała Nr XVI/190/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 26 lutego 2016r w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zaleszany, określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów 

2. Uchwała Nr XVI/191/2016 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 26 lutego 2016r w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Zaleszany, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia 

liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaleszany 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Marzena Kuna 
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