
 

 

UCHWAŁA NR 0007.3.2015 

RADY GMINY GOLESZÓW 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnego publicznego przedszkola oraz innych form 

wychowania przedszkolnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty         

(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.) 

a także art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Goleszów publicznych placówek wychowania 

przedszkolnego: 

1) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie 

stacjonarnym - liczba punktów 10, 

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat względem jego miejsca 

zamieszkania - liczba punktów 8, 

3) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy albo 

siedziby uczelni jednego z jego rodziców lub prawnych opiekunów - liczba punktów 8, 

4) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną - liczba punktów 5. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1 i 3 są odpowiednio: 

1) dokument (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów) poświadczający zatrudnienie - zaświadczenie 

wydane przez pracodawcę, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do CEIDG, poświadczenie 

rozliczania się z ZUS-em, KRUS-em, urzędem skarbowym lub zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie studiów, 

2) dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna (jeżeli informacja ta nie została 

zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie lub studiowanie). 

§ 3. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty, o których mowa w § 2 w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Bogusław Konecki 
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