
UCHWAŁA NR XXVI/262/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącej określenia 
kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym 
kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713), art. 131 ust. 4-6 w zw. z art. 29 ust 2 pkt 1, ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) 

Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie określenia 
kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej 
liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów wprowadza się następujące zmiany: pkt 1 tabeli otrzymuje następujące 
brzmienie: 

Lp. Kryterium naboru Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium 

1. 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub 
rodzic/opiekun prawny samotnie 
wychowujący dziecko 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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