
 

 

UCHWAŁA NR X/91/15 

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Bogatynia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art.20zf ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Bogatyni 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bogatynia: 

1. Wskazanie Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę – 10 punktów, 

2. Dziecko, którego samotnie wychowujący rodzic (prawny opiekun) pracuje lub studiuje w trybie 

dziennym, lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 9 punktów, 

3. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie dziennym, lub 

prowadzą gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 9 punktów, 

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu: a. powyżej 8 godzin dziennie – 8 punktów, b. od 6 do 8 godzin 

dziennie – 7 punktów, 

5. Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły 

podstawowej – 6 punktów. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-4 są odpowiednio: 

1. Wniosek OPS lub innej instytucji wspomagającej rodzinę, 

2. Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni lub odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

3. Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, 

4. Oświadczenie rodziców lub opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola lub 

szkoły podstawowej. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

D. Bojakowska 
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