
UCHWAŁA NR XX/134/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 
2015 r., poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust.4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz.2156) Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło wraz z liczbą punktów oraz 
dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia.

Lp. Nazwa kryterium Wartość kryterium 
w punktach

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium

1. Obydwoje rodzice (opiekunowie prawni) 
pracują, prowadzą działalność gospodarczą, 
uczą się w systemie stacjonarnym lub 
prowadzą gospodarstwo rolne

10

Pisemne oświadczenie 
rodziców /opiekunów 
prawnych dziecka

2. Odległość oddziału przedszkolnego od 
miejsca zamieszkania dziecka 
nie przekracza 3 km

7
Wniosek o przyjęcie 
dziecka

3. Rodzeństwo dziecka uczęszcza/ 
uczęszczało do oddziału przedszkolnego 
w szkole lub do szkoły, do której rodzic 
składa niniejszy wniosek

5

Wniosek o przyjęcie 
dziecka

§ 1a. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o wyborze kandydata decyduje udokumentowana trudna 
sytuacja rodzinna lub materialna rodziny - rodzina objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 1b. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest oświadczenie rodziców, że rodzina objęta jest 
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Jasło oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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