
    

 Projekt nr 2 

 

Uchwała Nr …………../…./2022 

Rady Gminy Jedlińsk  

z dnia …………. 2022 
 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania 

liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

 

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

U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4, 6-

7 i art. 133 ust. 2-3 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: D. U. z 2021 r. poz1082 ze 

zm.) 
 

Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, w załączniku nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem wybranej szkoły, liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, w załączniku nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 
 

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

Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr ……………. 2022r. 

Rady Gminy Jedlińsk z dnia …..…2022 r. 

 

Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 

2022/2023  prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, liczba punktów przyznanych każdemu 

kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 
 

 
Lp. 

 

 
Kryterium 

 
Liczba punktów 

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów 

 
1. 

 

Dziecko, którego rodzeństwo 
uczęszcza    już     do danego 
przedszkola lub szkoły 
podstawowej     (w przypadku 
ubiegania  się  o  przyjęcie do 
oddziału przedszkolnego  
w szkole). 

 

 

 
7 

Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o uczęszczaniu 
rodzeństwa do 
przedszkola/szkoły 
podstawowej 

2. 
 
 
 

Dziecko, którego rodzice/prawni 
opiekunowie      pracują lub prowadzą 
działalność gospodarczą      lub prowadzą 
gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie 
dziennym 
- w     przypadku obojga 
rodziców/prawnych opiekunów 
-w     przypadku jednego rodzica 
/prawnego opiekuna spełniającego to 
kryterium. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

3 

Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o zatrudnieniu 
bądź prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

 
3. 

 

Dziecko  podlegające rocznemu 
obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu   oraz dziecko, któremu 
gmina jest zobowiązana zapewnić, na 
mocy odrębnych przepisów,  miejsce do 
realizacji prawa do korzystania 
 z wychowania przedszkolnego. 

5 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o dacie 
urodzenia dziecka 

 
4. 

 

Dziecko,    którego rodzeństwo uczęszcza 
do szkoły mającej w swoim        obwodzie 
dane przedszkole. 

3 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o uczęszczaniu 
rodzeństwa do szkoły 

5. 
 
 

Zadeklarowanie przez 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka 
korzystania przez niego z pełnej oferty 
przedszkola, tzn. w czasie 
wykraczającym poza 5 godzin 
przeznaczonych na realizację podstawy 
programowej. 

4 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o planowanym 
pobycie dziecka w 
przedszkolu 

 
6. 

 

Dziecko z placówki opiekuńczo-
wychowawczej lub dziecko z rodziny      
objętej nadzorem kuratorskim    lub 
wsparciem asystenta rodziny. 

2 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o sytuacji 
dziecka/rodziny 

 



 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr …………….2022r. 

Rady Gminy Jedlińsk z dnia …………… r. 

Kryteria rekrutacyjne do I klasy publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 

2022/2023 prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, liczba punktów przyznanych każdemu 

kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

 
Lp. Kryterium Liczba 

punktó
w 

Dokumenty 
niezbędne do 

potwierdzania 
kryteriów 

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 
już do danej szkoły podstawowej - 
w przypadku kandydata ubiegającego się 
o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej. 

7 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o uczęszczaniu 
rodzeństwa do szkoły 
podstawowej 

2. Kontynuacja  nauki w przypadku dziecka 
uczęszczającego do oddziału 
przedszkolnego zlokalizowanego  
w szkole podstawowej lub w zespole 
szkół - w przypadku kandydata 
ubiegającego  się  o  przyjęcie do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

5 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o uczęszczaniu 
dziecka do oddziału 
przedszkolnego 
zlokalizowanego w szkole 
podstawowej lub zespole 
szkół 

3. Kandydat, którego rodzice/ prawni 
opiekunowie pracują lub prowadzą 
działalność gospodarczą lub prowadzą 
gospodarstwo rolne lub uczą się  
w trybie dziennym 
- w przypadku obojga rodziców / 
prawnych opiekunów 
-w przypadku jednego 
rodzica/prawnego opiekuna 
spełniającego to kryterium. 

 
 
 
 
 
 

6 
 

3 

Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o zatrudnieniu 
bądź prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

4. W obwodzie szkoły, do której 
rodzice/prawni opiekunowie chcą 
zapisać dziecko, zamieszkują krewni 
dziecka (np. babcia, dziadek), którzy 
wspierają rodziców/prawnych 
opiekunów w zapewnieniu mu należytej 
opieki. 

3 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o zamieszkaniu 
krewnych dziecka w 
obwodzie szkoły 

5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 
do przedszkola położonego w obwodzie 
szkoły. 

2 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o uczęszczaniu 
dziecka do przedszkola 

6. Dziecko z placówki opiekuńczo-

wychowawczej lub dziecko z rodziny 

objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny. 

2 Oświadczenie 
rodziców/prawnych 
opiekunów o sytuacji 
dziecka/rodziny 

 


