
 

 

UCHWAŁA NR III/25/2015 

RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

z dnia 4 lutego 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktów 

przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kamionka Wielka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka: 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. Zatrudnienie obojga rodziców (opiekunów prawnych)  lub studiujących 

stacjonarnie 

8 

 

2. Zatrudnienie jednego z rodziców (opiekuna prawnego)  lub 

studiującego stacjonarnie 

5 

 

3. Rodzic samotnie wychowujący dziecko 4 

  

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego  przedszkola, punktu 

przedszkolnego, oddziału przedszkolnego 

 

3 

5. Kandydat do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału 

przedszkolnego zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, zespołu 

szkół w którym funkcjonuje przedszkole, punkt przedszkolny, oddział 

przedszkolny 

 

2 

 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt. 1-5 są odpowiednio: 

1) oświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu, 

2) oświadczenie lub zaświadczenie o stacjonarnym systemie studiów, 

3) oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka, 

4) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, punktu przedszkolnego, 

oddziału przedszkolnego, 

5) oświadczenie, że kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, zespołu szkół, w którym działa 

wybrane przedszkole, punkt przedszkolny, oddział przedszkolny. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 marca 2015 r.

Poz. 1121



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Bodziony 
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