
UCHWAŁA NR IX/99/2016
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Padwi Narodowej prowadzonego 

przez Gminę Padew Narodowa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i ust. 6,  w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. , poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy w 
Padwi Narodowej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)  kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów 
przedszkolnych przy Zespole Szkół w Padwi Narodowej , dla których Gmina Padew Narodowa jest 
organem prowadzącym wraz z przyznaną tym kryteriom liczbą punktów,

2)  dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych oddziałów 
przedszkolnych, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami 
niezbędnymi do ich potwierdzenia:
Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium
Liczba pkt.

1. Kandydat, podlegający obowiązkowemu 
wychowaniu przedszkolnemu

oświadczenie we wniosku o 
przyjęcie do przedszkola

2 pkt

2. Kandydat, którego oboje rodzice pracują 
zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym

oświadczenie we  wniosku o 
przyjęcie do przedszkola

10 pkt

3. Kandydat posiadający rodzeństwo, które 
kontynuuje edukację przedszkolną i szkolną                    
w placówce do której prowadzona jest rekrutacja

oświadczenie we wniosku o 
przyjęcie do przedszkola

2 pkt

§ 4. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość 
wolnych miejsc w przedszkolu, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność 
przyjęcia do danej placówki oraz kolejność na liście rezerwowej oczekujących na miejsce w przedszkolu.

2. Losowania dokonuje się w obecności rodziców, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę 
punktów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Janusz Bik
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