
 

 

UCHWAŁA NR III/21/2015 

RADY GMINY WIELKA WIEŚ 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy 

Wielka Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wielka Wieś oraz przyznaje się każdemu z kryteriów następującą liczbę punktów: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. 
Kandydat w danym roku kalendarzowym 
podlega obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

16 

Wniosek o przyjęcie dziecka do 
publicznego przedszkola lub 
Wniosek o przyjęcie dziecka do 
oddziału przedszkolnego w szkole 

2. 
Kandydat w danym roku kalendarzowym 
kończy 4 lata. 

14 

Wniosek o przyjęcie dziecka do 
publicznego przedszkola lub Wniosek 
o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego w szkole 

3. 
Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące 

edukację w tym przedszkolu lub uczęszczające do 

pobliskiej szkoły. 
4 

Deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez 
rodzeństwo kandydata w tym 
przedszkolu/szkole 

4. 

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych 

opiekunów pracuje, wykonuje pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się 
w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność gospodarczą, 
a drugi rodzic poszukuje pracy. 

3 
Pisemne oświadczenie potwierdzone 

zaświadczeniem o rejestracji 
w Urzędzie Pracy 

5. 

Rodzice/prawni opiekunowie wykonują pracę na 

podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

2 Pisemne oświadczenie 

 
6. 

Dziecko, które w roku szkolnym 2014/2015 brało 

udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostało 
1 Pisemne oświadczenie 
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 się do przedszkola. 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni 

opiekunowie składają oświadczenia, określone w tabeli zawartej w § 1, jako załączniki do wniosku 

o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś 

 

 

Zbigniew Mazela 
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