
UCHWAŁA NR XXVII/213/17
RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  lub innych publicznych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Śliwice i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 
poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art.131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się w załączniku do niniejszej uchwały, kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 
do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych 
publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Śliwice i dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznanie każdemu kryterium określonej liczby punktów.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr  IV/33/15  Rady Gminy  Śliwice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Śliwice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 525).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice .

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948
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WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1527



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/213/17

Rady Gminy Śliwice

z dnia 30 marca 2017 r.

Kryteria  drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  lub innych publicznych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Śliwice i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

L.p. Kryteria drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego 

Punkty Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów

1. oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka 
pracują zawodowo, prowadzą działalność 
gospodarczą lub pobierają naukę w systemie 
dziennym

5 oświadczenie rodziców 
o zatrudnieniu/prowadzeniu 
działaności gospodarczej lub 
o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym

2. rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie 
przedszkolne w tym samym przedszkolu

1 oświadczenie rodziców 
o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym samym 
przedszkolu przerz rodzeństwo 
dziecka

3. jeden z rodziców/prawnych opiekunów 
dziecka pracuje zawodowo, prowadzi 
działalność gospodarczą lub pobiera naukę 
w systemie dziennym

2 oświadczenie rodziców 
o zatrudnieniu/prowadzeniu 
działaności gospodarczej lub 
o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym
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