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UCHWAŁA NR XXIX/317/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446 t.j.) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice:
Lp.

KRYTERIUM

1

Dziecko obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy lub
studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych
Dziecko posiadające rodzeństwo kontynuujące edukację w placówce
pierwszego wyboru
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
Dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
Dziecko z rodziny, w której dochód w rozumieniu art. 131 ust. 9 i 10
ustawy o prawie oświatowym, na jednego członka rodziny nie przekracza
100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych

2
3
4
5

LICZBA
PUNKTÓW
4
4
4
2
1

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5 są odpowiednio:
1) zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów dziennych
stacjonarnych.
2) oświadczenie rodzica dziecka zawierające klauzulę, o której w art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
3) postanowienie sądu o ustanowieniu dla rodziny kuratora.
4) zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, potwierdzające objęcie rodziny dziecka
wsparciem asystenta rodziny.
5) oświadczenie rodzica dziecka zawierające klauzulę, o której w art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
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1) Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
2) Ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 z późn.zm.)
3) Rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 5. Traci moc Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Krzeszowice oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń

