
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/201/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Wołczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 11 stycznia 2017 roku, poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Wołczynie i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn, obowiązujące na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego: 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba punktów dla 

danego kryterium 
Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1 

Gmina ma zapewnić kandydatowi możliwość 

spełniania obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego 
10 

Spełnianie kryterium wynika 
z prawidłowo wypełnionego 

wniosku 

2 

Zatrudnienie lub prowadzenie działalności 

gospodarczej obojga rodziców, opiekunów 

prawnych lub osoby samotnie wychowującej 

dziecko 

6 

Zaświadczenie wystawione przez 

pracodawców/ę lub wydruk  

z Krajowego Rejestru Urzędowego 

Podmiotów Gospodarki 

Narodowej REGON 

3 
Zatrudnienie lub prowadzenie działalności 

gospodarczej jednego z rodziców albo opiekunów 

prawnych 
3 

Zaświadczenie wystawione przez 

pracodawcę lub  wydruk  

z Krajowego Rejestru Urzędowego 

Podmiotów Gospodarki 

Narodowej REGON 

4 

Rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym 

zamierza kontynuować wychowanie przedszkolne 

w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym 
1 

Kopia/kserokopia deklaracji  

o kontynuowaniu  wychowania 

przedszkolnego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.  

§ 3. Traci moc: 

1) uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych  

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn; 
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2) uchwała nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 roku o zmianie uchwały   

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Wołczyn. 

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

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Antkowiak 
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