
 

UCHWAŁA NR XXI/173/2017
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów,  liczby punktów  i rodzaju dokumentów  potwierdzających spełnianie  
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowego 

przedszkola, dla którego Gmina Gaworzyce jest organem prowadzącym

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) w związku z art. 131, ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowego przedszkola, dla którego Gmina Gaworzyce jest 
organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 3. Traci moc uchwała rady Gminy Gaworzyce Nr  IV/33/2015 z dnia 20 marca 2015r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola, dla którego Gmina Gaworzyce jest organem 
prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów  (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 1326).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/173/2017
Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 28 marca 2017 r.

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne  do 
potwierdzenia kryteriów

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata pozostają 
w zatrudnieniu   lub  wykonują rolniczą lub   
pozarolniczą działalność gospodarczą ,

a) obydwoje rodzice /opiekunowie lub osoba
     samotnie wychowująca

b) jedno z rodziców

2

1

dokument poświadczający 
zatrudnienie (od każdego 
z rodziców): oświadczenie 
lub zaświadczenie 
z zakładu pracy, 
w przypadku 
samozatrudnienia aktualny 
wpis do działalności 
gospodarczej, 
poświadczenie rozliczania 
się z ZUS- em lub 
Urzędem Skarbowym, itp.

Rodzice/ opiekunowie prawni  kandydata pobierają 
naukę w systemie dziennym

a) obydwoje rodzice/opiekunowie lub osoba
     samotnie wychowująca
b) jedno z rodziców/ opiekunów

2

1

Oświadczenie lub  
zaświadczenie z uczelni
zawierające informacje
o stacjonarnym
systemie studiów

Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do tego samego 
przedszkola

1 Oświadczenie rodzica  lub  
opiekuna

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do funkcjonującej 
w pobliżu szkoły

1 Oświadczenie rodzica  lub  
opiekuna

Rodzice / opiekunowie prawni  kandydata 
zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty oraz czas 
pobytu    w przedszkolu , powyżej 5 godzin dziennie

1
Oświadczenie rodzica  lub  
opiekuna

Miesięczny dochód na osobę  w rodzinie kandydata 
nie przekracza  150%  kwoty ,
o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 i o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r, 
poz. 1456, z późn zm ), tj.   (tj. 1.011,- zł. ) — 1 punkt,

1
Oświadczenie rodzica/   
opiekuna  lub 
zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego
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UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały wynika ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty i stanowi
wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Radę Gminy art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 60) .
W myśl w/w przepisów ustawy – Prawo Oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów
spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie następujące kryteria ustawowe:
1)   wielodzietność rodziny kandydata;
2)   niepełnosprawność kandydata;
3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 W/w kryteria, mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący w drodze uchwały, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice
albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów ( art. 131, ust 4 w/w ustawy)
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość( art. 131, ust. 6 w/w
ustawy).
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