
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/224/2017 

RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego 

Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku prowadzonego przez Gminę Drawsko oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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

z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), art. 131 ust. 4- 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

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

rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego im Jana Brzechwy w Drawsku prowadzonego przez 

Gminę Drawsko: 

1) kryterium związane z pracą – oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów 20, 

2) kryterium związane z pracą - jedno z dwojga rodziców dziecka pracuje, wykonuje pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – 

liczba punktów 10, 

3) kryterium rodzeństwa - rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - liczba punktów 5, 

4) kryterium czasu pobytu dziecka - czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godz. dziennie, 

za każdą pełną godzinę opieki – liczba punktów 2, 

5) kryterium: specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniającą przyjęcie do 

przedszkola – liczba punktów 1. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1.1 pkt 1 - 6 są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, studiowaniu 

lub uczeniu się w trybie dziennym albo wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej, 

2) oświadczenie jednego z dwojga rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, studiowaniu lub uczeniu się w trybie dziennym albo wykonywaniu rolniczej lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 

3) oświadczenie rodziców kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, 

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 5 godzin 

dziennie, 
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5) oświadczenie rodziców o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata 

uzasadniającego przyjęcie do przedszkola. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/208/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy 

w Drawsku prowadzonego przez Gminę Drawsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 

(-) Edward Wiewiórka 
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