
UCHWAŁA NR XXX / 235 / 21 
RADY GMINY ZBLEWO 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego na wolne miejsca do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo, a także 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym 
kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 131 ust.4 i ust.6 w związku z art.29 ust.2 pkt.l ustawy prawo oświatowe 
z dnia 14 grudnia 2016r. (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 910 ze zm.) 

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy uchwały stosuje się do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Zblewo. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca do 
publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów 
przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym: 

L.p. Kryterium Wartość 
kryterium 

w punktach 

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium 

1) Dziecko realizuje obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne. 

16 Oświadczenie rodzica o realizacji 
obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

2) Rodzic/rodzice kandydata pracują, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą. 

6 Oświadczenie rodzica 
o zatrudnieniu, oświadczenie 
rodzica o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub 
działalności gospodarczej. 

3) Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do tego samego przedszkola / 
oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej. 

2 Oświadczenie rodzica, o tym że 
rodzeństwo kandydata w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja, będzie uczęszczało do 
tego przedszkola / oddziału 
przedszkolnego przy szkole 
podstawowej. 

4) Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły 
podstawowej, w którym znajduje się 
przedszkole /oddział przedszkolny przy 
szkole podstawowej. 

4 
Oświadczenie rodzica o tym, że 
kandydat zamieszkuje w obwodzie 
szkoły podstawowej, w którym 
znajduje się przedszkole/oddział 
przedszkolny przy szkole 
podstawowej. 

5) Kandydat posiada rodzeństwo w wieku do 6 
lat. 

2 Oświadczenie rodzica, o tym, że 
kandydat posiada rodzeństwo w 
wieku do 6 lat. 

6) Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny 

1 Oświadczenie rodzica o objęciu 
rodziny nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny. 
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2. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt.2), uważa się, gdy każdy z rodziców kandydata 
spełnia, co najmniej jeden z warunków: 

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej; 

2) pozostaje w samo zatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Zblewo NR XXXV/ 255 /2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca 
do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo, a także dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo. 

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminv 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z zapisami art.131 ust.4-6 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (tj. Dz.U. 2020 r., 
poz. 910 ze zm.) na wolne miejsca w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w placówkach 
przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych są brane pod uwagę kryteria, które ustala organ prowadzący. Organ prowadzący określa 
również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium 
określoną liczbę punktów. 
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