
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/203/2017 

RADY GMINY BUDZYŃ 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 

szkół podstawowych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446, ze zmianami), w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust 2-3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria naboru wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych: 

1) Pozostanie obojga rodziców lub opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej bądź pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty. 

2) Rodzice lub opiekunowie prawni odprowadzający podatek dochodowy na rzecz Gminy Budzyń - 3 punkty. 

3) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru - 

2 punkty. 

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1. ust.1: 

1) Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji 

gospodarczej (potwierdzone przez rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka za zgodność z oryginałem) 

wraz z ich oświadczeniem, że działalność nie uległa zawieszeniu lub oświadczenie rodziców o pobieraniu 

nauki w systemie dziennym. 

2) Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy 

Budzyń ( od każdego osobno). 

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół określa się kryteria naboru wraz z liczbą punktów: 

1) W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt. 

2) Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt. 

3) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów 

prawnych) w zapewnieniu uczniowi należytej opieki – 2 pkt. 

2. W celu wykazania spełnienia kryteriów, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 rodzice (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły oraz oświadczenie 

o miejscu zamieszkania krewnych ucznia. 
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia 

kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Zenon Nowicki 
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