
Uchwala Nr 1121XVII/2020 

Rady Gminy Bielsk 


z dnia 13 lutego 2020r. 


w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzialow 
przedszkolnych prowadzonych przez Gmin~ Bielsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I 990r. 0 samorz'ldzie gminnym 

(Oz. U. z 20 19r. poz. 506 z p6in. zrn . ) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 20 16r. 

Prawo oswiatowe ( Oz. U. z 2019r., poz. 1148 z p6in. zm.) Rada Gminy Bielsk uchwala, co 

nastypuje: 

§ 1. Ustala siy nastypujqce kryteria oraz odpowiadajqce im liczby punkt6w stosowane 

w drugim . etapie postypowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oddzial6w 

przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminy Bielsk: 

Kryterium rekrutacyjne Liczba 
punktOw 

Lp. 

Ozieci podlegaj'lce rocznemu obowi'lzkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu oraz dzieci, kt6rym gmina zobowi'lzana jest 


I. 
8 

zapewnic na mocy odrybnych przepis6w miejsce do realizacji prawa 
do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Dziecko zamieszkuj'lce w obwodzie szkoly podstawowej aplikuj'lce 

do przedszkola znajduj'lcego siy w obwodzie tej szkoly 

lub 


2. 

8 
droga dziecka z domu do przedszkola wskazanego we wniosku 
rekrutacyjnym jest kr6tsza nit droga do jakiegokolwiek innego 
przedszkola, kt6rego organem prowadz'lcym jest gmina Bielsk 

3. Oziecko, kt6rego oboje rodzic6wl prawnych opiekun6w wykonuje 

pracy na podstawie umowy 0 pracy, umowy cywilno-prawnej, 
 4 
prowadzqcy gospodarstwo rolne lub pozarolnicz'l dzialalnosc 
gospodarcz'l. 

4. Oziecko, kt6rego jedno z rodzic6wl prawnych opiekun6w wykonuje 
pracy na podstawie umowy 0 pracy, umowy cywiIno-prawnej, 2 
prowadzqcy gospodarstwo rolne lub pozarolnicz'l dzialalnosc 
gospodarcz'l. 

Oziecko odbylo obowi'lzkowe szczepienie lub posiada dlugotrwale 
5. odroczenie ich wykonania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra 4 

Zdrowia w sprawie obowiq:~kowych szczepien ochronnych 

6. Dziecko, kt6rego rodzenstwo bydzie uczyszczac do tego przedszkola. 1 



§ 2. W celu potwierdzenia spelniania kryteri6w, 0 kt6rych mowa w § 1, rodzice/prawni 

opiekunowie skladaj(j. oswiadczenia dol(j.czane do \vniosku 0 przyjycie do przedszkola lub 

oddzialu przedszkolnego. 

§ 3. Traci moc uchwala nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018r. 
w sprawie okreslenia kryteri6w rekmtacji do publicznych przedszkoli i oddzial6w 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Bielsk. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Bielsk. 

§ 5. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

~A J\-NY 

, ~~ 



