
 

 

UCHWAŁA NR XVI/210/2020 

RADY GMINY ZBROSŁAWICE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 i art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, Rada 

Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/314/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej 
liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 1711 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1. zmienia się pkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie: 

„rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym lub edukację szkolną w szkole podstawowej w zespole szkolno-

przedszkolnym/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi,  w roku szkolnym na który jest 

prowadzona rekrutacja – liczba punktów 10”; 

2) w § 1. dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 

„6) wybrane przedszkole/oddział przedszkolny wskazane/y we wniosku jako pierwszego wyboru jest 

położone/y najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - liczba punktów 7”; 

3) w § 2. zmienia się pkt 2), który otrzymuje następujące brzmienie: 

„oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), że rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało 

edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym lub edukację szkolną w szkole 

podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, 
w roku szkolnym na który jest prowadzona rekrutacja”; 

4) w § 2. dodaje się pkt 5) w brzmieniu: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lutego 2020 r.

Poz. 1343



„5) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), że wybrane przedszkole/oddział przedszkolny 

wskazane/y we wniosku jako pierwszego wyboru jest położone/y najbliżej miejsca zamieszkania 

kandydata”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Jan Fels 
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