
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       UCHWAŁA   NR XXXIII/206/2017 

                                                         RADY GMINY WIERZBICA 

                                                              z dnia 28 marca 2017r. 

 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby pkt dla poszczególnych 

kryteriów 

 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 )  uchwala się, co następuje : 

 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina  W i e r z b i c a  ustala się następujące kryteria wraz 

z ich wartością punktów oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia  : 

 

Lp.                  Nazwa  kryterium  Wymagany dokument 

potwierdzający spełnienie 

kryterium 

    Liczba 

    punktów 

1 Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata 

pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się 

w systemie dziennym i zamieszkują na terenie Gminy 

Wierzbica . 

Dokument poświadczający zatrudnienie od  

rodziców, opiekunów prawnych / wystawiony 

przez pracodawcę w dacie okresu 

rekrutacyjnego, zaświadczenie z uczelni     

zawierające informację o dziennym systemie 

studiów 

 

         

 

      40 

2 Miejsce płacenia podatku na rzecz Gminy Wierzbica 

 

 

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/ 

o miejscu płacenia podatku 
 

       20 

3 Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację 

przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona 

jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

 

   

       10 

 

4 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy 

programowej tj powyżej 5 godz. dziennie 

Informacja rodziców /opiekunów prawnych/ 

zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola 

Za każdą 

zadeklarowaną 

godzinę 

powyżej 

podstawy 

programowej 

5 pkt 

5 Dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora lub 

wsparciem asystenta rodziny 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 5 

                
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych 

przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  W i e r z b i c a  . 
 

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

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie przy rekrutacji począwszy od roku szkolnego 

2017/2018. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Józef Kwiatkowski 
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