
 

 

UCHWAŁA NR 284(XXXIV)17 

RADY GMINY PORAJ 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poraj 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

Rada Gminy Poraj 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością: 

1) dziecko obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub 

uczących się w systemie stacjonarnym – 2 pkt; 

2) dziecko, obojga rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub 

uczących się w systemie stacjonarnym, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, 

w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu - 3 pkt; 

3) w miejscowości położenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego zamieszkują krewni kandydata 

wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko, pracujących/prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się 

w systemie stacjonarnym, w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt; 

4) dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, pozostających pod opieką 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierających zasiłek rodzinny - 2 pkt. 

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

1) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu pracy, prowadzeniu działalności 

gospodarczej, o kształceniu – studiowaniu w systemie stacjonarnym każdego z rodziców/rodzica samotnie 

wychowującego dziecko, opiekunów prawnych/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, 

2) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego 

przedszkola, 

3) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych kandydata, 
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4) oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3. Traci moc uchwała NR 265(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poraj. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Pawłowski 
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