
UCHWAŁA NR XXI/11/2017
RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej 
w Pierzchnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z późń. zm.) oraz art. 131 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 
z 2017r. poz 59 z późn. zmianami) Rada Gminy Pierzchnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej 
w Pierzchnicy prowadzonej przez Gminę Pierzchnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz 
z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów

Oboje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko wykonują pracę na
podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą.

10 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje 
edukację w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy 
lub oddziale przedszkolnym

8 Informacje i dane w posiadaniu szkoły

Oddział przedszkolny jest najbliżej położony 
od miejsca zamieszkania dziecka lub  miejsca 
pracy jednego z rodziców

5 Miejsce zamieszkania wskazane we wniosku.
Oświadczenia o miejscu zatrudnienia/ 

wykonywania pracy rodzica (jeżeli 
informacja ta  nie wynika  z oświadczenia 

o zatrudnieniu rodziców)

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rekrutacyjna 
rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Pierzchnica Nr XII/2/2016 z dnia 7 marca 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

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

 

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska
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