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Poz. 607
UCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 3 lutego 2015 roku

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego 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 (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594, poz. 645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których
mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów
przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Poz. 607

Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 3 lutego 2015 r.
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

Kryteria
Dziecko
zamieszkujące
wraz 50
z rodzicami na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska
Dziecko
obojga
rodziców 10
pracujących/studiujących
w systemie stacjonarnym

Rodzeństwo
dziecka 10
kontynuującego
wychowanie
przedszkolne
w przedszkolu
pierwszego wyboru
Przedszkole wskazane we wniosku 5
jest najbliżej położonym od
miejsca zamieszkania dziecka
Przedszkole wskazane we wniosku 5
jest najbliżej wskazanym od
miejsca pracy rodziców

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
(oznacza wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem)

–2–

10

Dokument poświadczający
zatrudnienie (od każdego
z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku
samo zatrudnienia aktualny wpisdo
ewidencji działalności
gospodarczej, poświadczenie
rozliczania się z ZUS-em/
zaświadczenie z uczelni
zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów
-

-

Dokument potwierdzający miejsce
pracy rodzica, o ile informacja ta
nie została zawarta w dokumencie
poświadczającym
zatrudnienie/studiowanie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona
kopia albo urzędowo poświadczony
zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub
wyciąg z dokumentu lub kopia
poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata

