
 

 

UCHWAŁA NR XXX/216/17 

RADY GMINY KOBYLA GÓRA 

z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie  określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Kobyla Góra. 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017r. poz. 60) Rada Gminy Kobyla Góra uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobyla Góra: 

1) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo lub prowadzą działalność 

gospodarczą albo gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym – 6 punktów, 

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły w tej 

samej miejscowości, w której znajduje się przedszkole lub oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie 

stara się kandydat – 2 punkty, 

3) kandydat, którego miejsce zamieszkania lub miejsce pracy jednego z rodziców/ opiekunów prawnych 

znajduje się w tej samej miejscowości co przedszkole lub oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie 

stara się kandydat – 1 punkt, 

4) kandydat,którego rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Kobyla Góra – 

1 punkt, 

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

1) zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie ze szkoły, 

uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie nauki rodziców kandydata/ opiekunów prawnych, 

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub 

szkoły, 

3) zaświadczenie o miejscu wykonywania pracy, 

4) oświadczenie każdego z rodziców opiekunów prawnych o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie 

Kobyla Góra. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobyla Góra. 

DZIENNIK URZĘDOWY
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§ 4. Traci moc uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie 

określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dokumentów niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 1051). 

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

Województwa Wielkopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Andrzej Jakóbczak 
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