
 

 

UCHWAŁA NR IV/23/2015 

RADY GMINY MSZANA 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Mszana oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 oraz 20zf pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) w związku art. 18 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Mszana uchwala, co następuje: 

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

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mszana : 

1) Dziecko 4-letnie - liczba punków 10; 

2) Dziecko 3-letnie, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę/umowy-zlecenia lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą - liczba punktów 7; 

3) Dziecko 3-letnie, którego jeden z rodziców (opiekun prawny) jest zatrudniony na podstawie umowy 

o pracę/umowy-zlecenia lub studiuje w systemie stacjonarnym lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą - liczba punktów 4; 

4) Dziecko 3-letnie, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola- liczba punktów 2; 

5) Dziecko 3-letnie obojga rodziców (opiekunów prawnych) niepracujących, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy- liczba punktów 1. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-5 są odpowiednio: 

1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wieku dziecka; 

2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/umowy-

zlecenia lub  studiowaniu w systemie stacjonarnym lub wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/umowy-

zlecenia lub studiowaniu w systemie stacjonarnym lub wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

4) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola; 

5) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Andrzej Kaperczak 
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