
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/148/18 

RADY GMINY CZEREMCHA 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznego przedszkola prowadzonego przez  Gminę Czeremcha,  dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia oraz liczby punktów 

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

z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), oraz art. 131 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59: zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203) Rada Gminy 

Czeremcha uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, dla którego Gmina Czeremcha  jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

1) kandydat jest zobowiązany do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, a Gmina 

Czeremcha ma obowiązek mu to zapewnić - 10 punktów 

2) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni/ zamieszkują w gminie Czeremcha - 10 punktów 

3) oboje rodzice/opiekunowie prawni/lub rodzic /opiekun prawny/ samotnie wychowujący  kandydata pracują 

w pełnym wymiarze czasu pracy, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne – 16 punktów; 

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 

przedszkola – 3 punkty; 

5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

– 2 punkty; 

§ 2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w  § 1 następuje na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych 

w przedszkolu i podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych/. 

§ 3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo 

przysługuje kandydatowi rodziców/opiekunów prawnych/ pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia, 

kandydatom najstarszym. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/111/17  Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola prowadzonego przez  Gminę Czeremcha,  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz 

liczby punktów (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2017 poz. 1363 z dnia 6 kwietnia 2017 r.). 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Sergiusz Smyk 
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