
 
 

UCHWAŁA NR XLII/286/2021 
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 

z dnia 27 grudnia 2021 roku 

w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia, rodzajów dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4, 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia wraz z rodzajem 
dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbą punktów możliwych do 
uzyskania za poszczególne kryteria – w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXXI/204/2017 Rady Gminy 

Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

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

   
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

 
 

Robert Bąbka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2022 r.

Poz. 527



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/286/2021 
Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
z dnia 27 grudnia 2021 r. 

KRYTERIA REKRUTACYJNE: 
Lp
. 

Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie 
kryterium 

Matka Ojciec 

25 pkt. 25 pkt. 1. Rodzice/opiekunowie prawni są 
zameldowani na terenie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia na pobyt stały. 

Zaświadczenie rodziców/ opiekunów 
prawnych o zameldowaniu na terenie 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub 
inny dokument urzędowy. 

Rodzic samotnie  
wychowujący dziecko –   

50 punktów 

12 pkt. 12 pkt. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy 

rozliczyli podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym 
zgodnym z miejscem zamieszkania na 
terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za 
rok poprzedzający rok, w którym odbywa 
się rekrutacja. 

Zaświadczenie rodziców/ opiekunów 
prawnych o rozliczeniu podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
zgodnie z miejscem zamieszkania w 
Gminie Jerzmanowice-Przeginia za rok 
poprzedzający rok, w którym odbywa 
się rekrutacja. 

Rodzic samotnie  
wychowujący dziecko –   

24 punkty 

15 pkt 15 pkt 

3. Rodzice/opiekunowie prawni pracują, 
wykonują pracę na podstawie umowy o 
pracę lub otrzymują dochody na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, prowadzą 
działalność gospodarczą lub rolniczą lub 
pobierają naukę w systemie dziennym 

Zaświadczenie o zatrudnieniu 
rodziców  z zakładu pracy, aktualny 
odpis z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,  
zaświadczenie z uczelni lub szkoły dla 
dorosłych, zaświadczenie o podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w związku z prowadzeniem, 
działalności rolniczej. 

Rodzic samotnie  
wychowujący dziecko –   

30 punktów 
4. Dochód na członka rodziny Oświadczenie rodzica o korzystaniu z 

zasiłków rodzinnych wg. ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

30 pkt. 

5. Uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka w 
roku szkolnym, którego dotyczy 
rekrutacja, do danego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego lub do szkoły 
podstawowej położonej najbliżej 
przedszkola, do którego 
rodzice/opiekunowie prawni dziecka 
wnioskują o jego przyjęcie 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów 
prawnych o kontynuacji przez 
rodzeństwo dziecka wychowania 
przedszkolnego w danym  
przedszkolu/oddziale przedszkolnym 
lub oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych o realizowaniu obowiązku  
szkolnego w najbliższej szkole 
podstawowej 

 20 pkt. 

 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
 
 

Robert Bąbka 
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