
UCHWAŁA NR XXVIII/199/17
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za kryteria dla drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15. art.40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016, poz. 446 ze  zm.), oraz art. 131 ust. 4 - 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w związku z art. 307 ust. 2 i art. 204 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), na 
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Krupski Młyn:

1) rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny opiekun 
samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/ uczą się w trybie stacjonarnym – 3 punkty,

2) deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi 7 godzin i więcej – 2 punkty,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do przedszkola, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat- 1 punkt.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/ opiekunów 
prawnych o miejscu pracy, studiów lub nauki.

3. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - 3 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców/ 
opiekunów prawnych.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Krupski Młyn oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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