
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/172/2017 

RADY GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi 

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

z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz. U z 2017r. poz. 59) 

Rada Gminy Białobrzegi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. 

2. Określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów, o których mowa 

w ust. 1 w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2015r. w sprawie 

ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2015r. poz. 1388). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.   

  

Przewodniczący Rady 

 

Jerzy Świętoniowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1168



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/172/2017 

Rady Gminy Białobrzegi 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

 Lp.  Kryterium  Liczba 

punktów 

 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

1. Praca, nauka lub studia w systemie dziennym 

obojga rodziców albo rodzica samotnie 

wychowującego dziecko 

4 Oświadczenie o zatrudnieniu  lub 

prowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej, oświadczenie ze szkoły, 

uczelni 

2. Praca, nauka lub studia w systemie dziennym 

jednego z rodziców 

2 Oświadczenie o zatrudnieniu  lub 

prowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej, oświadczenie ze szkoły 

lub uczelni 

3. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w tej 

placówce przez rodzeństwo kandydata 

2 Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji 

przedszkolnej 

4. Korzystanie przez dziecko z pełnej oferty 

przedszkola tj. powyżej 5 godzin dziennie * 

3 Oświadczenie o planowanym pobycie 

dziecka powyżej 5 godzin dziennie 

* - nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

Jerzy Świętoniowski 
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