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UCHWAŁA Nr XXXII /303/2017 
Rady Gminy Jabłonna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów pn:edszkołnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, okreśłenia 
liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. 

Na podstawie Uli. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późno zm.) oraz art. 131 ust. 4.5,6 
ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., nr 59) Rada Gminy 
Jabłonna uchwala co następuje: 

§1. 

l. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jabłonna, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz 
dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia: 

L.p. Kryterium Wartość Dokument potwierdzający spełnienie 
punktowa kryterium 

l. Dziecko. którego rodzice w przypadku Zaświadczenie pracodawcy 
pracują lub studil~ją w obojga o zatrudnieniu. albo zaświadczenie o 
trybie dziennym rodziców - 10 wykonywaniu pracy na podstawie 

w przypadku umowy cywilnoprawnej: 
jednego zaświadczenie uczelni/szkoły 

rodzica - 5 potwierdzające naukę w trybie 
dziennym; wydruk ze strony 
internetowej Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CElOG) albo informacja 
z Krajowego Rejestru 
Sądowego: 

zaświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. 

2. Dziecko z placówki 10 Zaświadczenie o umieszczeniu dziecka 
opiekuńczo- w placówce opiekuńczo 

wychowawczej wychowawczej. 
3. Dziecko. którego rodzice przypadku Kopia 

. . 
strony PIT-u w plerWSZej za 

mieszkają w Gminie obojga ubiegły rok oraz dokument 
Jabłonna 1 rodziców - 10 potwierdzający złożenie zeznania 
rozliczają podatek w przypadku podatkowego np. prezentata US. 
dochodowy od osób jednego potwierdzenie nadania na pOCZCle. 



4. 

5. 

tizycznych wg rodzica - 5 
mie jsca zamieszkania 
Dziecko, którego 3 
rodzeństwo będzie 

kontynuowało edukacj ę 

w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym w szkole 
podstawowej do którego 
składany jest wniosek (w 
roku szkolnym, którego 
rekrutacja dotyczy) 
Dochód na osobę w 0-1 
rodzinie: 
a) w przypadku dochodu 

w wysokości 

minimalnej lub 
równej 100% kwoty. 
o której mowa wart. 
5 us t. 1 usta wy z dnia 
28 li stopada 2003 r. o 
świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U z 
2006 r. Nr 139, poz. 
9982 ze zm) - 1 pkt 

b) w przypadku dochodu 
w wysokości 

przekraczającej 100% 
kwoty, o której mowa 
w lit. a liczbę 

punktów oblicza S Ię 

dzieląc tę kwotę przez 
dochód na osobę w 
rodzinie dziecka. 

6. Dziecko sześcioletnie 40 
oraz dziecko z 
odroczonym 
obowiązkiem szkolnym 
mieszkające w obwodzie 
szkoły podstawowej, do 
której składany jest 
wniosek 

UPO. 

Oświadczenie rodzica ; potwierdza 
dyrektor przedszkola. szkoły . 

Oświadczenie o wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie, liczbie osób w 
rodzinie oraz wysokości dochodu 
będącej podstawą obliczenia wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie 
kandydata. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. komisja 
rozpatrując wniosek. nie uwzględnia danego kryterium. 

3. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki 
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 



§ 2. 

Traci moc: 
I. Uchwala Nr VI 29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
2.Uchwała Nr XVll/163 /2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr V /29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 4. 
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Witold 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały nr XXXIl/30312017 

Rady Gminy Jabłonna 
z dnia 22 łntego 2017r. 

W dniu 26 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe dotyczące przyjmowania do publicznych przedszkoli. publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego. publicznych szkół i publicznych placówek. 
Zgodnie z nimi do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych 
form wychowania przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy niż 
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
l) wielodzietność rodziny kandydata, 
2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie , 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
przy czym kryteria. o których mowa powyżej mają jednakową wartość. 

Art. 131 c ust. 4 wymienionej wyżej ustawy, stanowi: ,·W prz)lJUdku równorzędnych 
wyników lcyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 
zakoi1czeniu tego etapu dane publiczne przedszkole. oddział przed\zkolny 11' danej publicznej 
szkole podstawowej albo dana publiczna inna ./órma wychowania przedszkolnego nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego sq brane pod 
uwagę klJ'teria okrd/one przez organ prowadzqcy. z uwzględnieniem zapol'/1ienia jak 
najpelniejszej reali::acji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwlaszcza potrzeb rodziny. 11' której 
rodzice albo rodzic samotnie wychOWl1jqLy kandydata muszą pogodzić obowiqzki zawodowe z 
ohowiqzkailli rodzinnymi. oraz lokalnych potrzeb ,Ipolecznych. Organ prowadzący okre.{la 
dokumenty niezhędne do potwierdzenia tych kryteriów". 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna. które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. określenia liczby punktów 
za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jest wypełnieniem 
upoważnienia zawartego w cytowanym przepisie. 

Przewodnicz :adY ~ ~ 
Wito Mod;{/sV 



Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwalą w sprawie: 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowan ia rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Uchwała nr XXXII/303/2017 z dnia 22.02.2017 

Lp. Nazwisko i imię radnego 

l. Chojnacki Zenon 
2. Gałecka Teresa 
3. Grzybek Mariusz 
4. Kowalik Włodzimierz 
5. Krajewski Paweł 
6. Krzyżanowski Adam 
7. Lipińska Marta 
8. Majewska B02umiła 
9. Modzelewski Witold 

10 Nowosiński Wojciech 
11 Szymkowski Artur 
12 SY2uła Arkadiusz 
13 Świątko Dorota 
14 Wodzyński Tomasz 
15 Zieliński Marek 

Wynik glosowania 

Zestawi en ' sporządziła : 
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Glosuję"prze "Wstrzymuję się Uwagi 
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