
UCHWAŁA NR OG-BR.0007.32.187.2017
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Gaszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych

do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą 
Nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gaszowice:

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Gaszowice – 3 punkty,

2) rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata pracują 
zawodowo lub uczęszczają na studia w trybie dziennym – 2 punkty,

3) kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 punkty,

4) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące 
się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1, są:

1) w zakresie §1 pkt 1) oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do placówek oświatowych 
na terenie Gminy Gaszowice,

2) w zakresie §1 pkt 2) oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców/opiekunów 
prawnych,

3) w zakresie §1 pkt 3) oświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) w zakresie §1 pkt 4) oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr OG-BR.0007.30.177.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Gaszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów – Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r., poz. 2310.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marek Masarczyk
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