
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2017 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz 

dokumentów niezbędnych  do  potwierdzania  tych  kryteriów 

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

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  Rada Gminy Rudziniec 

u c h w a l a 

§ 1. Kryteria naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzania tych kryteriów: 

 

 

 
Kryteria 

 
Liczba 

punktów 

 
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1 Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, na 

terenie którego znajduje się dane 

przedszkole/oddział przedszkolny lub 

w obwodzie szkoły, w której skład wchodzi 

oddział przedszkolny 

40 Oświadczenie o zamieszkaniu 

2 Dziecko pracujących lub studiujących 

rodziców lub opiekunów prawnych 

20 Oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu 

3 Kontynuacja edukacji przedszkolnej      

w danym przedszkolu przez rodzeństwo 

kandydata ubiegającego 

się o przyjęcie do przedszkola 

10  

4 Dziecko zamieszkałe w miejscowości na 

terenie, której znajduje się 

przedszkole/oddział przedszkolny,             

w przypadku, gdy w danym obwodzie  

w każdej miejscowości znajduje się 

przedszkole/oddział przedszkolny 

5 Oświadczenie o zamieszkaniu 
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§ 2. Traci moc uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie 

określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, zmieniona uchwałą  

nr XVIII/164/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały  

nr IV/40/2015 Rady Gminy Rudziniec z dnia 19 lutego 2015 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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

Województwa Śląskiego 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Bernard Kukowka 
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