UCHWAŁA NR XXXI/191/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów do przedszkoli samorządowych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego i dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów:
Lp.

Kryteria

1.

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego lub gdy jest
odroczone od spełniania obowiązku szkolnego.
Zamieszkanie dziecka w miejscowości, w
której znajduje się przedszkole, do którego
składany jest wniosek.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują
zawodowo lub uczą się w trybie dziennym:
1) oboje rodziców/oboje opiekunów prawnych;
2) jeden rodzic/jeden opiekun prawny.

2.
3.

4.

5.
6.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało edukację w danym przedszkolu
w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja.
Przedszkole pierwszego wyboru.
Dochód na osobę w rodzinie dziecka, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
1) dochód w wysokości niższej niż 100%
kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ww. ustawy;
2) dochód w wysokości od 100% do 150%
kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ww. ustawy;
3) dochód w wysokości powyżej 150% do
200% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ww.
ustawy;
4) dochód w wysokości powyżej 200% do
250% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ww.
ustawy;
5) dochód w wysokości powyżej 250% kwoty
określonej w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

Liczba
punktów
300

Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.

200

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.

80
30

80

100

Potwierdzenie zatrudnienia przez
pracodawcę, wydruk z CEIDG o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
informacja z KRUS o podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu rolników,
zaświadczenie o studiowaniu w formie
dziennej.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.
Oświadczenie rodzica.

100
80
60
40
20

Należy uwzględnić przy obliczaniu ww.
dochodu zapisy art. 131 ust. 10 ustawy Prawo
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oświatowe.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Wolski
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