UCHWAŁA NR XXXIII/238/2017
RADY GMINY GDÓW
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli bierze się pod uwagę łącznie
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) Kandydat, którego rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 4 pkt;
2) Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza do danej
placówki - 4 pkt;
3) Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub wskazany przez
rejonowego pracownika socjalnego na podstawie dokumentu określonego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) - 10 pkt;
4) Kandydat, który ukończy 4 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja - 4 punkty;
5) Kandydat, który ukończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja - 3 punkty;
6) Potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech
posiłków dziennie - 5 punktów.
2. Kryteria i liczbę punktów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 stosuje się również w postępowaniu
rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.
§ 3. 1. Za potwierdzenie kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1 uznaje się oświadczenie rodziców
o zatrudnieniu, o pobieraniu nauki w trybie dziennym, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub o prowadzeniu
działalności gospodarczej.
2. Potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 dokonuje dyrektor na podstawie dokumentacji
przedszkola.
3. Za potwierdzenie kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uznaje się dokument potwierdzający objęcie
nadzorem kuratorskim, objęcie wsparciem asystenta rodziny lub wystawiony przez właściwy organ na podstawie
dokumentu określonego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1390).
4. Potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 dokonuje dyrektor na podstawie złożonych
dokumentów.
5. Potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 5 dokonuje dyrektor na podstawie złożonych
dokumentów.
6. Za potwierdzenie kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 6 uznaje się oświadczenie rodziców o potrzebie
zapewnienia opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów i przyznawania każdemu z kryteriów liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Gdów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 677).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gdów
Tadeusz Ciężarek
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