
UCHWAŁA NR XXX/214/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 
2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i przyznaje im odpowiednią wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbórz:

1) kandydat jest objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w danym roku szkolnym – 
6 punktów;

2) rodzice dziecka (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium 
stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 punktów;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki lub spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 
4 punkty;

4) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, że będą korzystali z pełnej oferty 
przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie – 1 punkt za każdą godzinę powyżej 5 godzin.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców, że kandydat jest objęty w danym roku szkolnym obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego;

2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej;

3) potwierdzenie dyrektora szkoły lub placówki na podstawie dokumentacji faktu uczęszczania do szkoły lub 
placówki rodzeństwa kandydata;
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4) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) w przedmiocie deklarowanego czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu

Bogdan Szulc
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