
 

 

UCHWAŁA NR 395/VII/2018 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875), art. 131 ust. 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Rada 

Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów:  

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

1 Kandydat, którego rodzic (samotnie 

wychowujący) albo oboje rodziców 

pracują, studiują w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

4 Dokument potwierdzający zatrudnienie, 

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, w przypadku samozatrudnienia 

aktualny wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej / o nauce w trybie dziennym. 

2 Rodzeństwo kandydata kontynuować 

będzie edukację przedszkolną w tym 

samym przedszkolu lub tym samym 

oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej w roku szkolnym, 

którego dotyczy rekrutacja. 

3 Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu 

edukacji przedszkolnej w tym samym 

przedszkolu lub tym samym oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej przez 

rodzeństwo kandydata. 

3 Deklarowany pobyt i korzystanie 

przez dziecko z pełnej oferty 

przedszkola (nauczania, wychowania, 

opieki oraz wyżywienia) powyżej 

5 godzin dziennie. 

2 Oświadczenie o planowanym pobycie 

dziecka powyżej 5 godzin dziennie. 

4 Kandydat w danym roku szkolnym 

podlega obowiązkowi realizacji 

rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 

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

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko: 

Z. Tur 
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