
 
 

UCHWAŁA NR LIV/361/22 
RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE 

z dnia 27 grudnia 2022 roku 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Zatorze 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, liczbę punktów za 
poszczególne kryteria oraz dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty 
potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Liczba 
punktów 

1. Kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, 
którego dotyczy rekrutacja 

Oświadczenie rodziców  
(opiekunów prawnych) o 
dacie urodzenia dziecka 

20 

2. Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata 
pracują zawodowo lub prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub 
studiują w trybie dziennym. Kryterium stosuje się 
również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie 
wychowującego dziecko 

Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

15 

3. Kandydat, którego rodzice odprowadzają podatek 
dochodowy w Gminie Zator, tzn. w zeznaniu 
rocznym złożonym w Urzędzie Skarbowym 
wskazali miejsce zamieszania na terenie Gminy 
Zator 

Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

10 

4. Kandydat wychowujący się w rodzinie objętej 
opieką kuratorską, pomocą społeczną lub ze 
wskazaniem o potrzebie edukacji przedszkolnej z 

Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

8 
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poradni psychologiczno-pedagogicznej 
5. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w roku szkolnym, którego dotyczy 
rekrutacja lub do niego kandyduje 

Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 

5 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby 
miejsc w danej grupie wiekowej, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich 
wiek, rozpoczynając kwalifikację kandydatów od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia - 
1 pkt. 

3. Oświadczenia o których mowa w § 1 ust. 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. 

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

  

   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze 

 
 

dr inż. Stanisław Orlicki 
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