
 

 

UCHWAŁA NR 222/XXXI/2017 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzącym 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

nr 59) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, określa się następujące kryteria, liczbę  punktów i rodzaj dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 

L.p. Kryterium 
Wartość                     

w punktach 

1 Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkują na terenie Gminy Konopiska. 20 

2 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do szkoły 

podstawowej, w obwodzie, której ma siedzibę przedszkole. 
15 

3 Rodzina kandydata objęta opieką kuratora sądowego/asystenta rodzinnego. 5 

4 

Obydwoje rodzice kandydata/opiekunowie pracują, prowadzą działalność 

gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

rodzica pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego kandydata. 

10 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1. ust. 1 jest oświadczenie  

rodziców/opiekunów prawnych kandydata określone w załączniku do uchwały. 

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 29/VI/2015 r. Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Konopiska jest organem prowadzącym (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego poz. 652). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1842

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 

 

 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do Uchwały Nr 222/XXXI/2017 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA 

Ja niżej podpisany oświadczam, 

Imię i nazwisko dziecka 

………………………… 

NAZWA KRYTERIUM DOTYCZY/NIE DOTYCZY 

 

 

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkują 

na terenie Gminy Konopiska. 

Miejsce zamieszkania kandydata (dziecka) 

……………………………………………………… 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego 

przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie, 

której ma siedzibę przedszkole. 
tak/nie* 

Rodzina kandydata objęta opieką kuratora 

sądowego/asystenta rodzinnego. tak/nie* 

Obydwoje rodzice kandydata/opiekunowie pracują, 

prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się 

w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do 

rodzica pracującego/studiującego, rodzica  samotnie 

wychowującego kandydata. 

Proszę podać miejsce zatrudnienia/nauki: 

 

……………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

……………………, dnia ………………..  ……………………………………………………. 

         (czytelny podpis) 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1842


		2017-03-28T12:41:40+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




