
 

 

UCHWAŁA NR XIV/3/16 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Jodłowa 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515 z późn. zm.), art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1256, z późn. zm.) uchwala się, co następuje 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Jodłowa wraz z przyznaną liczbą punktów, 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) publicznym przedszkolu , oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole, oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa 

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

§ 3. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego: 

1) niepełnosprawność kandydata lub rodzica – 6 pkt; 

2) złożenie przez rodziców kandydata deklaracji o pobycie dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu 

nauczania, wychowania i opieki (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) – 5 pkt; 

3) jedno lub obydwoje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie 

dziennym – 4 pkt; 

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – 3 pkt; 

5) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt; 

6) kandydat, którego rodzice są objęci opieką finansową  Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej – 1 pkt. 

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3: 

1) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub rodzica; 
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2) oświadczenie rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu; 

3) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki 

w systemie dziennym; 

4) oświadczenie rodziców dziecka o uczęszczaniu jego rodzeństwa do danego przedszkola. 

5) zaświadczenie z GOPS. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

inż. Roman Warzecha 
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