
 

 

UCHWAŁA NR XIII/88/2019 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

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

Baranów jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 131 ust 4 i 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Baranów jest 

organem prowadzącym oraz punktację za poszczególne kryteria: 

Lp. Kryteria Liczba punktów 

1. Dziecko posiadające na dzień rekrutacji komplet szczepień ochronnych 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. 

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018r. poz. 753) 

lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych  

 

 

7 pkt. 

2. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny 

6 pkt. 

3. Praca obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub nauka 

w systemie dziennym  

5pkt. 

4. Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym będzie kontynuowało 

wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego składany jest wniosek.  

4 pkt. 

5. Kandydaci, którego rodzice/ prawni opiekunowie złożyli deklarację pobytu 

w przedszkolu powyżej 5 godzin 

3 pkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1: 

- Zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 

- Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego - stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały,  

- Oświadczenie o objęciu rodziny kandydata nadzorem kuratorskim – stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

- Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta, 

- Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców / opiekunów prawnych kandydata do przedszkola – stanowiące 

załącznik nr 3 do uchwały, 

- Oświadczenie o realizacji nauki w systemie dziennym - stanowiące załącznik nr 4 do uchwały, 

- Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o czasie pobytu dziecka w przedszkolu – stanowiące 

załącznik nr 5 do uchwały. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LVI/294/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28 marca 2018r. w sprawie 

ustalenia kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Baranów jest organem 

prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Marian Kremer 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/2019 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 października 2019 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2019 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 października 2019 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/88/2019 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 października 2019 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/88/2019 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 października 2019 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/88/2019 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 października 2019 r. 
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