
UCHWAŁA NR I/3/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pasłęk na d rugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych kryteriów jak w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij



Załącznik do uchwały nr Nr I/3/15
Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 27 lutego 2015 roku

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pasłęk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów za każde z tych kryteriów
i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów/uwagi

a
Kandydat, którego 
rodzice/opiekunowie prawni pracują 
lub uczą się w trybie dziennym

20

1

b

Kandydat, którego jeden z 
rodziców/opiekunów prawnych 
pracuje lub uczy się w trybie 
dziennym

5

Dokumenty poświadczające 
zatrudnienie w ramach stosunku pracy 

lub umowy cywilnoprawnej, 
samozatrudnienie, prowadzenie 

gospodarstwa rolnego lub 
potwierdzające naukę w trybie 

dziennym

2

Kandydat podlegający rocznemu 
obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu oraz kandydat, któremu 
gmina jest zobowiązana zapewnić na 
mocy odrębnych przepisów miejsce do 
realizacji prawa do korzystania z 
wychowania przedszkolnego

20

Kryterium weryfikowane na podstawie 
danych o dacie urodzenia kandydata 

zawartych we wniosku o przyjęcie do 
publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego przy szkole 
podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Pasłęk

3

Kandydat, który będzie korzystał z usług 
przedszkolnych ponad czas realizacji 
podstawy programowej (powyżej 5 
godzin)

2

Oświadczenie o korzystaniu z usług 
przedszkolnych ponad czas realizacji 
podstawy programowej (powyżej 5 

godzin)

4

Kandydat, który wychowuje się 
w rodzinie objętej pomocą Ośrodka 
Pomocy Społecznej lub wsparciem 
asystenta rodziny, bądź nadzorem 
kuratorskim

3 Oświadczenie

5

Kandydat, którego rodzeństwo 
uczęszcza do tego samego przedszkola 
lub szkoły podstawowej w przypadku 
ubiegania się o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w szkole

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
danych, które są w posiadaniu 
przedszkoli, których rekrutacja 

dotyczy

6

Przedszkole/oddział przedszkolny  
wskazane/-y we wniosku jest najbliżej 
położone/-y od miejsca zamieszkania 
kandydata

3

Kryterium weryfikowane na podstawie 
danych o miejscu zamieszkania 

kandydata zawartych we wniosku o 
przyjęcie do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej prowadzonej przez 
Gminę Pasłęk




