
 

 

UCHWAŁA NR XXV/302/2017 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom 

liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełniania tych kryteriów 

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

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z przyznawaną za nie liczbą punktów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bartoszyce: 

1) oboje rodzice pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź studiują/uczą się w systemie dziennym – 8 pkt, 

2) jeden z rodziców pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu, prowadzi działalność gospodarczą, 

prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź studiuje/uczy się w systemie 

dziennym – 2 pkt, 

3) deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi: 

a) do 5 godz. – 0 pkt, 

b) od 5 do 8 godz. – 1 pkt, 

c) powyżej 8 godz. – 2 pkt, 

4) uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem na terenie Gminy Bartoszyce, do tego 

samego przedszkola – 1 pkt. 

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

1) w przypadku kryterium z § 1 pkt 1 i 2 – stosowne zaświadczenie wystawione nie później niż miesiąc przed 

złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka wraz z oświadczeniem, że działalność nie uległa zawieszeniu bądź oświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego z potwierdzeniem opłacenia składek do KRUS, 

2) w przypadku kryteriów z § 1 pkt 3 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące deklarowanego 

dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, 

3) w przypadku kryteriów z § 1 pkt 4 – kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 

przedszkolu. 
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§ 3. Przepisy § 1 i  § 2 stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 
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