
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/155/2017 

RADY GMINY TYMBARK 

z dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Tymbark oraz określenia liczby punktów przyznanych za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 4 ust. 1  i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), 

Rada Gminy Tymbark uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Tymbark: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba punktów 

 
Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym 
5 

2 
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (nie 

więcej niż 4,5 godziny) 
2 

3 

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, uczą 

się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub 

prowadzą gospodarstwo rolne 

4 

4 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola 2 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt. 1-4 są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodzica dziecka o objęciu obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 

zawierające klauzulę o złożeniu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń; 

2) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, składany u dyrektora przedszkola; 

3) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły)  

 o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub kopia aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji  

 i Informacji o Działalności Gospodarczej (potwierdzonej przez rodzica kandydata za zgodność  

 z oryginałem) wraz z oświadczeniem rodziców, że działalność nie została zawieszona, w przypadku 

prowadzenia gospodarstwa rolnego - dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, dowód 

ubezpieczenia w KRUS; 
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4) oświadczenie rodzica dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola, zawierające klauzulę 

o złożeniu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVI/87/2016 Rady Gminy Tymbark 

z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Tymbark jest organem 

prowadzącym. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

 

Zofia Jeż 
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