
UCHWAŁA NR XV/107/2016
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie 
postępowania rektrutacyjnego praz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35) Rada GminySkoroszyce  u c h w a l a, co 
następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego  wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów 
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów,  
o których mowa w  § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w 
samorządowych szkołach podsatwowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/107/2016

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 22 stycznia 2016 r.

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
kryteriów

„Dziecko obojga rodziców/prawnych 
opiekunów pracujących/studiujących                 

w systemie stacjonarnym”
84

dokument poświadczający zatrudnienie (od 
każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu 

pracy, w przypadku samozatrudnienia, 
aktualny wpis do działałności gospodarczej, 
poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub 

Urzędem Skarbowym, itp/ zaświadcznie           
z uczelni zawierające informacjeo 
stacjonarnym systemie studiów.

„Dziecko jednego rodzica/prawnego
opiekuna pracującego/ studiującego           

w systemie stacjonarnym" 42

dokument  poświadczający zatrudnienie: 
zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku 

samozatrudnienia aktualny wpis do 
działalności gospodarczej, poświadczenie  
rozliczenia   się   z  ZUS-em lub Urzędem 
Skarbowym itp./ zaświadczenie z uczelni 

zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów

„Czas pobytu dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godzin dziennie” 25

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka 
powyżej 5 godzin dziennie

„Przedszkole wskazane we wniosku jest  
najbliżej położonym przedszkolem od 
miejsca zamieszkania dziecka/miejsca 

pracy jednego z rodziców”

10
dokument potwierdzający miejsce pracy 
rodzica (jeżeli informacja ta nie została 

zawarta    w dokumencie poświadczającym 
zatrudnienie/studiowanie)

„Rodzeństwo dziecka kontynuującego 
wychowanie przedszkolne  w 

przedszkolu pierwszego wyboru”
20 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
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