
 

 

UCHWAŁA NR XXV/155/2017 

RADY GMINY KONDRATOWICE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kondratowice, 

przyznania tym kryteriom liczby punktów 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 (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz.446 ze zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Kondratowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty potwierdzające, stosowane na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania 

przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Kondratowice: 

LP Kryterium Wartość 

punktowa 

Dokumenty 

potwierdzające 

1. Kandydat do przedszkola pochodzi z rodziny objętej 

nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 20 pkt. 

Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

2. Kandydat, którego oboje rodziców pracują, wykonują pracę 

na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się  w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

Kryterium to stosuje się również do pracującego/ 

studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko. 

20 pkt. 

Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub 

przedszkola prowadzonego przez Gminę Kondratowice 20 pkt. 

Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

4 Dochód na osobę w rodzinie kandydata jest niższy niż 

800 zł 20 pkt. 

Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1931



§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kondratowice nr V/23/2015 z dnia 5 marca 2015r. w sprawie 

kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych 

przedszkoli na terenie Gminy Kondratowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy w Kondratowicach: 

M. Karakow 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1931
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