
 

 

UCHWAŁA NR V/14/2015 

RADY GMINY SZAFLARY 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szaflary, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami 

niezbędnymi do ich potwierdzenia. 

L.P Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Liczba  pkt. 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym 

rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun 

samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się 

w systemie stacjonarnym. 

Oświadczenie  

rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka 

 

25 

2 Rodzice /prawni opiekunowie dziecka odprowadzają 

podatek w Gminie Szaflary 

Oświadczenie 

o odprowadzaniu podatku 

dochodowego w Gminie 

Szaflary przez 

rodzica/prawnego opiekuna 

dziecka 

 

15 

3 Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego 

przedszkola 

Oświadczenie  

rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka 

 

10 

4 Dziecko objęte obowiązkowym roczny przygotowaniem 

przedszkolnym i dzieci 4 letnie, zamieszkałe w danym 

obwodzie przedszkola 

Oświadczenie   rodzica/ 

prawnego opiekuna 

o miejscu zamieszkania 

dziecka 

 

5 

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których 

mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów 

przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lutego 2015 r.

Poz. 738



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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Stanisław Wąsik 
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