
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/183/17 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne, określenia liczby punktów  

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

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

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

(Dz.U. 2017 poz. 59.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Hyżne - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała nr XVII/102/16 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia 

kryteriów naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, szkół podstawowych 

i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Hyżne 

 

 

Bogusław Kotarba 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 marca 2017 r.

Poz. 1079



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/183/17 

Rady Gminy Hyżne 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych  

wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Lp. Kryterium Punkty 
Dokumenty niezbędne do potwierdzania 

kryteriów 

1 

Realizacja obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego 30 

Oświadczenie rodziców o realizacji 

obowiązku przygotowania przedszkolnego 

przez ich dziecko 

2 

Ustawowe prawo dziecka do korzystania 

z wychowania przedszkolnego w danym 

roku rekrutacyjnym 

20 

Oświadczenie rodziców o uprawnieniu 

dziecka do korzystania z wychowania 

przedszkolnego 

3 

 

Dzieci obojga rodziców pracujących, 

prowadzących działalność gospodarczą, 

studiujących lub uczących się w systemie 

dziennym 

20 

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu 

działalności gospodarczej, studiowaniu lub 

nauce w systemie dziennym - oświadczenie 

zawiera klauzulę następującej treści; 

„Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia" 

4 

 

Dziecko jednego rodzica pracującego lub 

studiującego w systemie dziennym 

10 

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu 

działalności gospodarczej, studiowaniu lub 

nauce w systemie dziennym - oświadczenie 

zawiera klauzulę następującej treści; 

„Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia" 

5 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

w placówce prowadzącej oddziały, punkt 

przedszkolny przez rodzeństwo kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie 5 

Oświadczenie o kontynuacji edukacji 

przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata 

do oddziału/ punktu - oświadczenie 

zawiera klauzulę następującej treści; 

„Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia" 

6 

Rodzic prowadzący działalność 

gospodarczą i/lub jest zatrudniony na 

terenie Gminy Hyżne 

5 

Oświadczenie rodzica kandydata 

o prowadzeniu działalności gospodarczej 

lub o zatrudnieniu 
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