
UCHWAŁA Nr  VII/45/2019 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 28 marca 2019 r. 

        w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola oraz oddziałów             

przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym 

           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 2019 r. poz. 506) art. 131 ust. 4 – 6 i art. 133 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)  

i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 . 

Ustala się: 

1) kryteria rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów przedszkolnych, 

dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą 

punktów, 

2) dokumenty niezbędne dla potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. 

Przyjmuje się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego 

etapu rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów przedszkolnych: 

 

  
Kryteria samorządowe 

 

Wartość punktowa 

kryterium 

   1. Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do 
przedszkola. 

20 

 2. Dziecko już uczęszczające do przedszkola. 15 

   3. Dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie 
wychowujący/ prawni opiekunowie kandydata pracują, 
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą.  

 
13 

   4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 
edukację przedszkolną w przedszkolu.  

7 

 5. Dziecko, które będzie korzystać z pełnej oferty przedszkola 
(powyżej podstawy programowej). 

5 

             
           Maksymalna liczba punktów 

 

 
60 

 

 

§ 3. 

                Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o  których mowa w § 1 i 2  

są odpowiednio: 

1) dokumentacja przedszkola/oddziału przedszkolnego w sprawach przyjęcia dziecka do 

przedszkola jak również potwierdzenie uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego, 



2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu albo informacja z Centralnej 

Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej 

albo zaświadczenie z uczelni (szkoły), oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

3) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz o korzystaniu przez dziecko z pełnej oferty 

przedszkola. 

                                                                                    

                                                                   §  4. 

Traci moc Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz oddziałów 

przedszkolnych, dla których Gmina Baranowo jest organem prowadzącym (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz.4562). 

 

§ 5. 

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 6. 

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

    Województwa Mazowieckiego. 

 


