
 

 

UCHWAŁA NR 205/XXVIII/2017 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kroczyce 

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 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych  

w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce ustala się 

następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów. 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują (uczą 

się) w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego / studiującego (uczącego się) 

samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej – 8 pkt 

3. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole lub oddział 

przedszkolny – 6 pkt 

4. Rodzina kandydata jest pod stałą opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 pkt. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-4 są oświadczenia 

rodzica lub opiekuna prawnego kandydata. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 199/XXVI/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27.03.2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Kroczyce. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r.

Poz. 3478



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wanda Karoń 
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