
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/266/17 

RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH 

z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 59) w związku z 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) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Wilamowice jest organem prowadzącym: 

1) kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 - 

wartość kryterium w punktach - 30, 

2) kandydat będzie podlegał obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 

2018/2019 - wartość kryterium w punktach - 20, 

3) rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą w systemie stacjonarnym - wartość kryterium w punktach - 30, 

4) jeden z rodziców kandydata pracuje zawodowo, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą, studiuje w systemie stacjonarnym - wartość kryterium w punktach - 20, 

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do przedszkola publicznego, do którego o przyjęcie ubiega się 

kandydat - wartość kryterium w punktach - 20. 

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

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, 

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, 

3) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

informacja z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia, 

4) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

informacja z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia, 

5) oświadczenie rodziców prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola 

publicznego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Stanisław Nycz 
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