
UCHWAŁA NR V/17/2015
RADY GMINY WILKÓW

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4, 6 i 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.) Rada Gminy Wilków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny zorganizowany 
w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilków,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli ustala się następujące kryteria oraz ich wartość 
punktową:

1) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o krórej mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1456 z późn. zm.)  - 10 pkt,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 6 pkt,

3) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 pkt,

4) jedno z rodziców kandydata jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna - 3 pkt,

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły w tym samym zespole oświatowym - 2 pkt,

6) zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat - 
1 pkt.

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców kandydata o wysokości dochodu w rodzinie uzyskanego w miesiacu 
poprzedzającym datę złożenia wniosku,

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców 
kandydata,

3) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej,

4) zaświadczenie z urzędu pracy,
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5) oświadczenie  rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,

6) oświadczenie jednego z rodziców o zadeklarowaniu uczęszczania do tego przedszkola rodzeństwa 
kandydata bedącego w wieku 3-4 lat.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wilków

Jerzy Wójcik
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