
UCHWAŁA NR VIII/41/19
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Rytwiany jest 
organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 131 ust. 4, 5 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Rada Gminy Rytwiany
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych dla których Gmina Rytwiany jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

2) liczbę punktów dla każdego z kryteriów,

3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Rytwiany jest organem 
prowadzącym oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria, określa poniższa tabela:

Lp. Kryterium Liczba punktów

1.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 150% 
kwoty, o której mowa w art. 5 ust (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze 
późn. zm.)  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych 

9

2.
obydwoje rodzice /opiekunowie prawni kandydata pracują, prowadzą 
działalność gospodarczą albo prowadzą gospodarstwo rolne, uczą się 
lub studiują w trybie dziennym 

7

3.
wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez 
ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
lub inną instytucję wspomagającą rodzinę

5

4. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub 
szkoły położonej w tej samej miejscowości 3

5. rodzice/ opiekunowie prawni  kandydata  wskazali Gminę Rytwiany 
jako swoje miejsce zamieszkania na użytek podatku dochodowego             5

6. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego znajduje 
się na terenie Gminy Rytwiany 3

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są 
następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę albo zaświadczenie                o wykonywaniu 
czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk ze strony  internetowej Centralnej Ewidencji 
i Informacji o działalności gospodarczej” albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzja 
o wymiarze podatku rolnego,   dla kryterium nr 2 i 6,

2) pisemne oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów dla kryterium 1 i od 4 do 5 zawierające klauzulę, 
o której mowa  w art. 150 ust 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
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3) dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym dla pkt 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski
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