
UCHWAŁA NR VIII/42/15
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Koniecpol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
l991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu gmina Koniecpol nadal dysponuje wolnymi miejscami 
w prowadzonych przez siebie placówkach, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium: 

Lp. Kryterium Wartość 
kryteriu
mwpunk
tach

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego spełnianie 
kryterium

1.  Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.  35  Wniosek o przyjęcie dziecka do 
placówki publicznej

2.  Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w placówce 
publicznej (dot. 4-latka od września 2015 r)

 25  Wniosek o przyjęcie dziecka do 
placówki publicznej

3.  Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko objęte 
nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, a także dziecko 
o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, objęte pomocą socjalną 

 15  Zaświadczenie

4.  Dziecko, którego oboje rodzice/prawniopiekunowie lub rodzic samotnie 
wychowujący,mieszka w Gminie Koniecpoli odprowadza podatek 
dochodowy w Gminie Koniecpol 

 10  Oświadczenia o odprowadzaniu 
podatku w gminie Koniecpol

5.  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 4  Oświadczenie o zatrudnieniu, 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub pobieraniu nauki 
w systemie dziennym.

6.  Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do placówki pierwszego 
wyboru. 

 2  Oświadczenie o uczęszczaniu 
rodzeństwa do placówki pierwszego 
wyboru

2) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ust. 1, 
komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Marek Ćwiek

Id: LLZGM-IOHFS-KAIIA-HBOPI-NAYIZ. Podpisany Strona 2




