
UCHWAŁA NR XXXII/4/22
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 11 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372, z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się kryteria oraz liczbę punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Biała Podlaska: 

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w systemie dziennym: 

a) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni lub samotny rodzic/opiekun prawny – 16 punktów, 

b) jedno z rodziców/opiekunów prawnych – 5 punktów;

2) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali miasto Biała Podlaska jako miejsce zamieszkania 
i złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT za rok ubiegły w Urzędzie Skarbowym w Białej 
Podlaskiej: 

a) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni lub samotny rodzic/opiekun prawny – 11 punktów, 

b) jedno z rodziców/opiekunów prawnych – 6 punktów;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat w pierwszej preferencji – 8 punktów; 

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata uczęszczającego w bieżącym roku szkolnym do przedszkola 
ubiegają się o przyjęcie dziecka w pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej – 37 punktów; 

5) zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 1 punkt.

§ 2. 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1-5: 

1) oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 
o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki 
w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

2) oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu na terenie miasta Biała Podlaska 
i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Białej 
Podlaskiej; 

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat w pierwszej 
preferencji; 

4) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do 
przedszkola.
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§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/36/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta Biała Podlaska zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Biała Podlaska 

Bogusław Broniewicz
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