
UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY GMINY WALCE

z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Walce

Na podstawie art.20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 204 r. Nr 256, 
poz.2572,ze zmianami ) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami) Rada Gminy Walce uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Walce:

1) Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują na minimum 1/2 etatu, lub studiują w formie 
dziennych studiów stacjonarnych, lub prowadzą gospodarstwo rolne, lub prowadzą pozarolniczą 
działalność gospodarczą - 12 punktów;

2) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej ( z art.7 
ustawa o pomocy społecznej ) - 3 punkty;

3) Rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, którego 
dotyczy wniosek - 2 punkty;

4) Dziecko, które brało udział w poprzednim postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do 
przedszkola - 3 punkty;

5) Dziecko, które w roku kalendarzowym, w którym przeprowadza się rekrutację ukończy 4 lata - 6 punktów;

6) Dziecko, w którego rodzinie dochód na osobę wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art.5 
ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, 
z póź.zmianami ) - 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt.1), 2) i 6):

1) Oświadczenie rodziców o wymiarze zatrudnienia, pobierania nauki w systemie dziennym, prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2) Oświadczenie rodziców, że dziecko objęte jest opieką kuratora lub ośrodka pomocy społecznej
(z art. 7 ustawy o pomocy spoełcznej);

3) Oświadczenie o dochodach na osobę w rodzinie dziecka.

§ 3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość 
wolnych miejsc w przedszkolu, kolejność przyjęć do danego przedszkola oraz kolejność na rezerwowej liście 
oczekujących na miejsce w przedszkolu ustalana jest w oparciu o najniższy dochód na członka w rodzinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol
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