
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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59)-

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz 
z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XX/113/2016 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 lutego 2016 r.

§ 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.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/172/2017

Rady Miejskiej w Sułkowicach

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Kryteria naboru do przedszkoli samorządowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Lp. Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów

1. Zameldowanie na terenie Gminy Sułkowice na pobyt 
stały 100 -

2. Zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się 
Przedszkole, w którym składany jest wniosek 200 -

Zamieszkanie w „obwodzie przedszkola”
(dotyczy miasta Sułkowice):
- odległość do 1,5 km 300 -

3.

- odległość powyżej 1,5 km, ale poniżej 3 km 100 -
4. Do przedszkola lub szkoły (w przypadku zespołów 

placówek oświatowych) uczęszcza rodzeństwo 
dziecka

100 -

5. Wskazanie przez rodzica/rodziców
(opiekuna/opiekunów prawnych)
miejscowości w Gminie Sułkowice jako miejsce 
zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od 
osób fizycznych

50 Kserokopia PIT (pierwszej strony)
z okresu rozliczeniowego 
dotyczącego dwóch ostatnich lat
(do wyboru)

6. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują 
zawodowo lub uczą się w trybie dziennym

50 Zaświadczenie z zakładu pracy
(od każdego z rodziców), aktualny 
wpis do działalności gospodarczej, 
zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje
o systemie i planowanym terminie 
ukończenia nauki
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