
UCHWAŁA NR XXII/207/17 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca 

Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
 uchwala:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą się im liczbę punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym:

1) dziecko podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, dziecko z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym – 16 pkt,

2) rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą 
działalność gospodarczą  lub studiują w systemie stacjonarnym – 6 pkt,

3) w rodzinie dziecka występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 2 pkt,

4) rodzeństwo dziecka w roku szkolnym 2017/18 będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym 
przedszkolu/oddziale przedszkolnym – 2 pkt,

5) czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:

- 6 godzin dziennie – 1 pkt,

- 7 godzin dziennie – 2 pkt,

- 8 godzin dziennie – 3 pkt,

- 9 godzin dziennie – 4 pkt,

- 10 godzin dziennie – 5 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 2-3 są odpowiednio:

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualna informacja 
z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 
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rolnego  lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich 
ukończenia,

2) zaświadczenie kuratora sądowego lub opinia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem 
prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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