
UCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY GMINY DRELÓW

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

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 ze zm.), art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) , art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7
ze zm.) Rada Gminy Drelów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 
przedszkolnych, odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów:

kryterium Liczba 
punktów dokumenty

Kandydaci podlegający obowiązkowemu 
przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym 
gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych 
przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania 
z wychowania przedszkolnego

50

Oświadczenie o odległości od miejsca 
zamieszkania do szkoły

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 8 godz. 45 Oświadczenie o czasie pobytu dziecka 
w przedszkolu

Dziecko obojga rodziców pracujących/ studiujących 
w systemie stacjonarnym.
Kryterium stosuje się również do pracującego/ 
studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. 40

Zaświadczenie o zatrudnieniu/nauce 
lub prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego, wydruk ze strony internetowej 
Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej

Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) 
mieszkają poza Gminą Drelów, ale pracują w zakładach 
pracy na jej terenie

35
Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego 
przedszkola/ szkoły podstawowej/gimnazjum 30

Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) o miejscu realizacji przez 
rodzeństwo kandydata obowiązku 
przedszkolnego/nauki

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów,
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Poz. 1532



o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drelów.

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

 

Przewodnicząca Rady

Anna Ciesielska
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