
UCHWAŁA NR XVI/142/2019
RADY GMINY W STRAWCZYNIE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Strawczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Określa kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Strawczyn:

L.p Kryterium Wartość 
kryterium
w punktach

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

1. Oboje rodzice lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko wykonują pracę na 
podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą

10

Zaświadczenie lub oświadczenie

2. Oboje rodzice są zameldowani na pobyt stały 
w Gminie Strawczyn

8 Oświadczenie lub inny dokument 
potwierdzający spełnianie kryterium

3. Jedno z rodziców wykonuje pracę na 
podstawie umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, uczy się w trybie 
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą.

5 Zaświadczenie lub oświadczenie

4. Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące 
edukację w tym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym, innej formie wychowania 
przedszkolnego lub wraz z wnioskiem         
o przyjęcie kandydata do wybranego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej 
formy wychowania przedszkolnego wpłynął 
wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa.

4 Deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez 
rodzeństwo kandydata w tym 
przedszkolu lub wniosek o przyjęcie 
rodzeństwa kandydata do przedszkola
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5 Kandydat jest członkiem rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny.

2
Oświadczenie lub inny dokument 
potwierdzający spełnianie kryterium

§ 2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, Komisja 
rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 3. Traci moc uchwała NR IV/42/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Stępień
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