
UCHWAŁA NR XX/114/2016
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do publicznego przedszkola i do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zakrzew jest organem 
prowadzącym.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., 
poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę 
Zakrzew, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty powierdzające 
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadznych przez Gminę Zakrzew, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzinniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/114/2016

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 23 lutego 2016 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Zakrzew.

Lp. Kryterium Liczb 
punktów

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1. Dziecko 4-6 letnie 10 pkt Oświadczenie
2. Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka 

pracują, prowadzą działalność gospodarczą, własne 
gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie dziennym. 
Kryterium stosuje się również do rodzica 
pracującego/studiującego samotnie wychowującego 
dziecko.

10 pkt Zaświadczenie wydane przez 
pracodawcę, zaświadczenie z 
uczelni (szkoły), zaświadczenie o 
wpisie do CEiDG, nakaz płatniczy 
na podatek rolny.

3. Dziecko będzie korzystało z pełnej oferty 
przedszkola (8 godzin i więcej).

8 pkt Oświadczenie rodzica zawarte we 
wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola.

4. jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 
pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, własne 
gospodarstwo rolne lub uczy się w trybie dziennym.

4 pkt Zaświadczenie wydane przez 
pracodawcę, zaświadczenie z 
uczelni (szkoły), zaświadczenie o 
wpisie do CEiDG, nakaz płatniczy 
na podatek rolny.

5. Dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi nie 
więcej niż 90% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 
1456 z późn.zm.)

2 pkt Oświadczenie rodzica o dochodzie 
na osobę w rodzinie kandydata.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/114/2016

Rady Gminy w Zakrzewie

z dnia 23 lutego 2016 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu 
rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Zakrzew.

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w 
której znajduje się oddział przedszkolny.

10 pkt Dane osobowe kandydata i 
rodziców zawarte we wniosku o 
przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego.

2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w 
której znajduje się oddział przedszkolny.

5 pkt Poświadcza dyrektor szkoły.
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