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UCHWAŁA NR VI/29/2015
RADY GMINY TYMBARK
z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia kryteriów z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) w związku z art. 20 c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.,
nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala kryteria z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark
w następujący sposób:
1) Pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub
pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty
2) Zdeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez kandydata z oferty przedszkola, tj. nauczania,
wychowania i opieki (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) na minimum
7 godzin dziennie – 2 punkty
3) Uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata - 2 punkty
4) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekraczający 100% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114)
- 2 punkty
§ 2. 1. Określa rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa
w § 1:
1) Spełnienie kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) stwierdza się na podstawie zaświadczenia
o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę w okresie procesu rekrutacyjnego lub kopii aktualnego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzonej przez rodzica kandydata za zgodność z oryginałem)
wraz z oświadczeniem rodziców, że działalność nie została zawieszona lub zaświadczenie z uczelni (szkoły)
o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
2) Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 2) i 3) stwierdza się na podstawie wypełnionej/ych
deklaracji uczęszczania dziecka/dzieci do przedszkola, składanych u dyrektora placówki.
3) Spełnienie kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4), stwierdza się na podstawie
oświadczenia rodziców dziecka o wysokości miesięcznego dochodu w rodzinie, zgodnie z art. 20 c
ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark oraz dyrektorom przedszkola i szkół
prowadzonych przez Gminę Tymbark.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady

Zofia Jeż

