
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/176/17 

RADY GMINY RAKSZAWA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w zw. z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

Rada Gminy Rakszawa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Rakszawa jest organem prowadzącym. 

§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rakszawa na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych 

kryteriów: 

1) rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają 

w zatrudnieniu, prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczą się lub studiują 

w systemie stacjonarnym - 5 punktów, 

2) kandydat mający obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, kandydat, który w danym 

roku kalendarzowym ukończył, ukończy 5 lub 4 lata – 4 punkty, 

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 2 punkty, 

4) przedszkole jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 2 punkty, 

5) czas pobytu kandydata w przedszkolu, jeżeli przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 

i opiekę powyżej 5 godzin dziennie – 1 punkt za każdą zadeklarowaną godzinę powyżej 5 godzin 

bezpłatnych, 

6) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1518 z późn. zm.) – 2 pkt. 

2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mowa ust. 1 następuje na podstawie pisemnych 

oświadczeń i deklaracji rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego kandydata. 

§ 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod 

uwagę brana jest kolejność zgłoszeń. 
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§ 4. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru może nastąpić tylko 

w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci 

oczekujących na przyjęcie, z zachowaniem kolejności zgłoszeń i z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko 

umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami 

pierwszeństwa określonymi w § 2 ust. 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Rakszawa 

 

 

Paweł Przybyło 
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