
UCHWAŁA NR XXIV-147-2016
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,  na drugim etapie  postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza

Na podstawie art.  20c ust. 4 i 6 oraz  art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j. t. w Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. w Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza
uchwala :

§ 1. Na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nędza,  ustala się kryteria i przyznaje się  każdemu kryterium liczbę  punktów oraz 
określa się dokumenty  niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Kandydat, którego oboje rodzice lub prawni opiekunowie pracują lub 

studiują albo uczą się w trybie dziennym.
10

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola. 8
3. W miejscowości położenia przedszkola zamieszkują krewni kandydata 

wspierający rodziców lub prawnych opiekunów.
6

4. Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla 
miejsca zamieszkania kandydata.

4

5. Kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

2

6. Kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie zadeklarowali jego 
dzienny pobyt w przedszkolu w czasie co najmniej 6 godzin

2

§ 2. Dokumentami koniecznymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w zakresie § 1 Lp. 1 – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, odbywanie studiów  lub pobieranie 
nauki przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata,

2) w zakresie § 1 Lp.  3, 5 i 6  – oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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