
UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do 

publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. 
poz 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1, art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jabłonna:

1) Pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym - 5 punktów,

2) Zadeklarowanie przez rodziców kandydata pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 
8 godzin dziennie – 4 punkty,

3) Zadeklarowanie przez rodziców kandydata pobytu dziecka w przedszkolu (po czasie realizacji podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin dziennie) do 8 godzin dziennie – 2 punkty,

4) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub szkoły 
funkcjonującej w tej samej miejscowości – 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w §1, tj.:

- oświadczenie obojga rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu 
lub prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 1),

- oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym (załącznik nr 2),

- oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym lub uczęszczaniu do szkoły podstawowej funkcjonującej w tej samej miejscowości (załącznik nr 
3).

§ 3. Określa się wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej (załącznik nr 4).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek
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