
          

Zarządzenie nr V/19/2022 

BURMISTRZA MIASTA JASŁA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 

w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania 

za poszczególne kryteria. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.), art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) oraz § 2 Uchwały nr XLI/409/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Jasło jest organem 

prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 1040), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne 

kryteria: 

L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Nazwa dokumentu 
potwierdzającego spełnianie 

kryterium 

1. Rodzeństwo kandydata 
uczęszcza do tego samego 
publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego, 
publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego lub 
rodzice kandydata złożyli także 
wniosek o przyjęcie jego 
rodzeństwa do tego samego 
publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego, 
publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego. 

8 pkt Deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez 
rodzeństwo kandydata w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej lub 
publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, o przyjęcie do której 
ubiega się kandydat. 
Wniosek o przyjęcie rodzeństwa 
kandydata do tego samego 
przedszkola publicznego, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole 



 
 

podstawowej lub publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego. 

2.  Rodzice kandydata wychowują – 
oprócz 
kandydata – dziecko w wieku do 
2,5 roku. 

6 pkt Pisemne oświadczenie rodziców 
kandydata o wychowywaniu dziecka 
w wieku do 2,5 roku. 
Akt urodzenia dziecka w wieku do 2,5 
roku do wglądu. 

3. Kandydat pochodzi z rodziny 
objętej nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny. 

5 pkt Dokument potwierdzający objęcie 
rodziny nadzorem kuratora lub 
wsparciem asystenta rodziny albo 
pisemne oświadczenie rodziców 
o objęciu rodziny nadzorem kuratora 
lub wsparciem asystenta rodziny. 

4. Oboje lub jedno z rodziców 
wykonują pracę na podstawie 
umowy o pracę, umowy 
cywilnoprawnej, wykonują wolny 
zawód, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą albo pobierają 
naukę w trybie dziennym. 

4 pkt Zaświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu lub wyciąg 
z właściwego rejestru potwierdzający 
prowadzenie działalności 
gospodarczej albo pisemne 
oświadczenie rodziców o zatrudnieniu 
lub pobieraniu nauki w trybie 
dziennym. 

5. Rodzeństwo kandydata do 
przedszkola funkcjonującego w 
zespole szkół uczęszcza do 
szkoły wchodzącej w skład 
zespołu szkół, w którym 
funkcjonuje to przedszkole. 

8 pkt Oświadczenie rodziców o 
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 
do szkoły wchodzącej w skład zespołu 
szkół, w którym funkcjonuje 
przedszkole o przyjęcie do którego 
ubiega się kandydat. 

 

§ 2. 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Miasta 

w Jaśle oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach prowadzonych przez 

Miasto Jasło przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych, w których funkcjonują 

oddziały przedszkolne. 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Z up. Burmistrza 

/-/ 
Elwira-Musiałowicz-Czech 

Zastępca Burmistrza 


