
UCHWAŁA NR XXIV/241/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, 
przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 131 ust. 4-6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Traci  moc uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie 
określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/241/2021 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 
18 lutego 2021 r.Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą 
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

I. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Nozdrzec: 

Lp. Kryterium naboru Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium 

1. 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka 
pozostają w zatrudnieniu w pełnym 

wymiarze czasu pracy, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 

się w trybie stacjonarnym, prowadzą 
gospodarstwo rolne, pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

20 

Oświadczenie o pozostawaniu 
w zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce 
w trybie dziennym, prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

2. 

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka pozostaje 

w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu 
pracy, wykonuje pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie 
stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo 

rolne, pozarolniczą działalność 
gospodarczą 

10 

Oświadczenie o pozostawaniu 
w zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce 
w trybie dziennym, prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej 

3. 

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu 
dziecka ponad czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania 
i opieki 

1 punkt za 
każdą 

godzinę 
powyżej 5 

godzin 
dziennie 

Oświadczenie rodzica o planowanym 
pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie 
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4. Uczęszczanie rodzeństwa do oddziału 
przedszkolnego pierwszego wyboru 2 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do 
oddziału przedszkolnego pierwszego 

wyboru 
 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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