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UCHWAŁA NR XXIII/245/2017
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka
Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,
poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, prowadzone przez Gminę Wielka Wieś,
2. rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka.
§ 2. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś:
1. pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzących działalność gospodarczą (w
tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w trybie stacjonarnym
i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu – 10 pkt,
2. dziecko, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają podatek
dochodowy lub podatek rolny, w przypadku jeśli działalność rolnicza stanowi jedyne źródło dochodu, w Gminie
Wielka Wieś – 9 pkt,
3. uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka
Wieś – 7 pkt,
4. uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do szkół prowadzonych przez Gminę Wielka
Wieś – 5 pkt,
5. dziecko, które w poprzednim roku szkolnym brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostało się
do przedszkola – 4 pkt,
6. dziecko z rodziny, w której jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą
(w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiuje w systemie stacjonarnym – 2 pkt.
§ 3. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2, tj.:
1) dokument poświadczający zatrudnienie lub studiowanie (od każdego z rodziców/ prawnych opiekunów) tj.:
- zaświadczenie z zakładu pracy,
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- a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,poświadczenie rozliczania się z ZUS-em, KRUS-em lub
Urzędem Skarbowym, itp.,
- zaświadczenie z uczelni o stacjonarnym systemie studiów;
2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zameldowaniu na terenie Gminy Wielka Wieś lub dokument
urzędowy do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 2;
3) w przypadku pozostałych kryteriów - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/141/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela

