
UCHWAŁA NR XXXVIII.311.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku 
szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za 
każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082) Rada Gminy Kowala uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  
w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, liczbę 
punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach  - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów 
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zstępczą nad dzieckiem. 

§ 2. 1. W Gminie Kowala w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 branę są pod 
uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kryteria określane w art. 131 ust. 1 – 
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2021r.  poz. 1082). 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji  dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny 
w publiczne szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap 
postępowania rekrutacyjnego. 

2. Do drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala ustala się następujące kryteria 
wraz z przypisaną im liczbą punktów: 

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego Punkty Dokumenty niezbędne do  
potwierdzenia kryteriów 

1. Rodzice są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, 
samozatrudnienia, wykonujących prace na podstawie umów 
cywilnoprawnych lub pobierają naukę w trybie dziennym. 
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Oświadczenie rodziców 

2. Jeden z rodziców dziecka jest zatrudniony w ramach 
pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, wykonujących 
prace na podstawie umów cywilnoprawnych, a drugi rodzic 
pobiera naukę w trybie dziennym. 
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Oświadczenie rodziców 

3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły 
lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. 
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Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania i uczęszczania rodzeństwa do 
placówki 

4. Miejsce płacenia podatku/ów/ na rzecz Gminy Kowala.  2 Oświadczenie rodzica o miejscu płacenia 
podatku/ów/ 

5. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 

2 Kopia orzeczenia sądu rodzinnego, 
zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

6. Trudna sytuacja rodzinna 1 Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy wydane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

§ 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium winny zawierać klauzulę, 
o której mowa w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1082): 

„Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia…”. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 96D8E75B-5C5B-41E1-BE4C-D8DDC3951BC8. Podpisany Strona 1



§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 
2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jan Tomasz Fryszkowski 
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