
 

 

UCHWAŁA NR VI/36/2015 

RADY GMINY ZAWOJA 

z dnia 26 lutego 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zawoja uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

2. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania 

przedszkolnego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których 

mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów 

przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Pająk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 marca 2015 r.

Poz. 1290



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2015 

Rady Gminy Zawoja 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Dziecko pięcioletnie objęte 

obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym) oraz 

dziecko z odroczonym obowiązkiem 

szkolnym, które stara się o przyjęcie 

do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole 

podstawowej położonej w odległości 

max. 3 km od miejsca zamieszkania 

Oświadczenie o zamieszkaniu 130 pkt 

2. 

  

  

Dziecko obojga rodziców pracujących 

/rodziców studiujących /uczących się 

w systemie dziennym/ prowadzących 

gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą 

dokument poświadczający 

zatrudnienie (od każdego 

z rodziców): zaświadczenie 

z zakładu pracy, w przypadku 

samozatrudnienia aktualny wpis do 

działalności gospodarczej, itp. 

/ zaświadczenie z uczelni 

zawierające informacje 

o stacjonarnym systemie studiów 

32 pkt 

  

3. 

  

dziecko zamieszkujące w obwodzie 

szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 

kryterium dotyczące tylko 

oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej   

Oświadczenie o zamieszkaniu 16 pkt 

4. 

  

Kandydat pochodzący z rodziny 

objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny 

Zaświadczenie ze sądu 64 pkt 

5. Dziecko z rodziny, w której dochód 

na osobę jest w wysokości mniejszej 

lub równej 100% kwoty, o której 

mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1456, z późn. zm.); 

Zaświadczenie z GOPS 1 pkt 

6. Kandydat, którego rodzeństwo 

w kolejnym roku szkolnym będzie 

rozpoczynało lub kontynuowało 

edukację przedszkolną w 

przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej 

wskazanej na pierwszej pozycji we 

wniosku o przyjęcie 

Oświadczenie rodzica 8 pkt 

7. Dziecko, które będzie korzystało 

z pełnej oferty przedszkola (powyżej 

podstawy programowej wraz 

z posiłkami) - kryterium dotyczące 

tylko przedszkoli 

Oświadczenie o planowanym 

pobycie dziecka powyżej 5 godzin 

dziennie 

2 pkt 
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8. 

  

Przedszkole wskazane we wniosku 

jest najbliżej położonym od miejsca 

zamieszkania dziecka/miejsca pracy 

jednego z rodziców. 

Dokument potwierdzający miejsce 

pracy rodzica (jeżeli informacja ta 

nie została zawarta w dokumencie 

poświadczającym 

zatrudnienie/studiowanie) 

4 pkt 

 

 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Pająk 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015 

Rady Gminy Zawoja 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, INNEJ FORMY 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

ur. dn. ………………………… …………….r. PESEL (lub seria i numer paszportu lub innego  dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) ………………………………………………................. 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka …………………………………………………………..... 

Adres zamieszkania rodziców i dziecka …..…………………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...... 

Wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych: 

1. …………………………………………………………………………………………................... 

2. . …………………………………………………………………………………………................. 

3. …………………………………………………………………………………………................... 

W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr133, poz. 883) wyrażam 

zgodę na wykorzystywanie moich danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką 

przedszkolną. Zostałam(em) pouczona(y) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Jestem świadoma(y) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Data ……….…………………. ……………………………………………….. 

podpis matki (opiekunki), ojca (opiekuna) 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny. 

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację. 

5. Akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 

6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Pająk 
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Uzasadnienie  

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r. wprowadziła 

nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do 

przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby 

kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata (oznacza rodzinę 

wychowującą troje i więcej 

dzieci) 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata 

32 pkt 

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie 

poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata. 

32 pkt 

3. Niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, 

z poźn.zm.) Oryginał, notarialnie 

poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata 

32 pkt 

4. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z poźn.zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

albo urzędowo poświadczony zgodnie 

z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

32 pkt 
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5. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z poźn.zm.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

albo urzędowo poświadczony zgodnie 

z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

32 pkt 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

(oznacza wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że 

osoba taka wychowuje wspólnie 

co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem) 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem (wzór 

oświadczenia będzie dostępny w systemie 

rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

albo urzędowo poświadczony zgodnie 

z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

32 pkt 

7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 

1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

albo urzędowo poświadczony zgodnie 

z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

32 pkt 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona 

jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów 

gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich 

spełnienia. 

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają 

zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania 
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przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo 

to dotyczy również dzieci 3 letnich. 

  

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Pająk 
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