
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/225/2017 

RADY GMINY STARE MIASTO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Stare 

Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Stare Miasto uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, podaje ich wartość punktową  oraz określa 

się dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne                                               

do potwierdzenia kryterium 

1. Dziecko obojga rodziców 

pracujących/studiujących 

w systemie stacjonarnym 

lub wykonujących 

rolniczą/pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

10 Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 

dziecka do przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej  

2. Czas pobytu dziecka 

w przedszkolu od 6 do 

8 godzin dziennie   

5 Oświadczenie o planowanym pobycie 

dziecka od 6 do 8 godzin dziennie 

3. Czas pobytu dziecka                           

w przedszkolu powyżej                        

8 godzin dziennie 

 

10 
Oświadczenie o planowanym pobycie 

dziecka powyżej 8 godzin dziennie 

4.  Rodzeństwo dziecka 

kontynuującego 

wychowanie 

przedszkolne w tym samym 

przedszkolu 

3 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do tego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/123/2016 Rady Gminy Stare Miasto z 28 stycznia 2016 roku w  sprawie 

uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Stare Miasto jest 

organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto . 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Halina Turajska 
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