
UCHWAŁA NR XLIV/369/2018
RADY GMINY W DRWINI

z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U.  
2017,  poz. 1875 z późn.     zm.)     oraz     przepisu     art. 131 ust. 4 i ust. 6,     jak     również     przepisu  
art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 
Rada Gminy  w Drwini

§ 1. Określa  kryteria rekrutacji wraz z ustaleniem liczby punktów za każde z nich dla drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Drwinia oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych 
kryteriów:

 Lp. Kryteria drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego

Punkty Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów

1. Dziecko ma obowiązek odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego i dzieci 
pięcioletnie, które rozpoczną naukę w klasie 
I szkoły podstawowej w wieku 6 lat.

13

Oświadczenie rodzica/rodziców    
(prawnego opiekuna/prawnych
opiekunów).

2.

Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka 
pracują zawodowo, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, albo 
pobierają naukę w systemie dziennym. 
Kryterium stosuje się również w stosunku do 
rodzica / prawnego opiek. samotnie wych. 
dziecko.

4

Oświadczenie rodzica/rodziców  (prawnego 
opiekuna/prawnych
opiekunów) o zatrudnieniu, prowadzeniu 
działalności gospodarczej, gospodarstwa
rolnego lub pobieraniu nauki w systemie
dziennym.

3. Rodzeństwo dziecka pobiera naukę
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub 
w szkole, w której funkcjonuje oddział 
przedszkolny.

3

Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego 
opiekuna/prawnych opiekunów).

4. Zgłoszenie dziecka  na pobyt w przedszkolu 
dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki.

2
Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego 
opiekuna/prawnych opiekunów).
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5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników punktowych wymienionych w lp. 
od 1 do 4 niniejszej tabeli, gdy dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu do 
przedszkola decyduje data urodzenia kandydata - dziecko starsze ma pierwszeństwo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drwinia.

§ 5. Stanowi, że traci moc Uchwała Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca  
2017 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria ( Dz. Urz. 
Woj. Małop. 2017, poz. 2081), zmienionej uchwałą  Nr XXXIV/277/2017 z dnia  27 kwietnia 20017 roku ( Dz. 
Urz. Woj. Małop. 2017, poz. 3445 ).  

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

 
Przewodniczący Rady Gminy w Drwini

Roman Gołębiowski
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