
 

 

UCHWAŁA NR XXV/163/2020 

RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

z dnia 13 sierpnia 2020 roku 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli,  innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2020r. poz. 713) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 

z 2020r. poz. 910) Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do 

uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka: 

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego 

Punkty Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia  kryteriów 

1. Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka 

pracują zawodowo, prowadzą działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub 

pobierają naukę w systemie dziennym. 

 

 

 

Kryterium stosuje się również w stosunku do 

rodzica/prawnego opiekuna samotnie 

wychowującego dziecko. 

20 pkt Oświadczenie rodzica/rodziców  

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) o zatrudnieniu, 

prowadzeniu działalności 

gospodarczej, gospodarstwa 

rolnego lub pobieraniu nauki  

w systemie dziennym. 

Oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna samotnie 

wychowującego dziecko. 

2. Jeden rodzic/prawny opiekun  dziecka pracuje 

zawodowo,  prowadzi działalność gospodarczą 

lub gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w 

systemie dziennym. 

12 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego 

opiekuna o zatrudnieniu, 

prowadzeniu działalności 

gospodarczej, gospodarstwa 

rolnego lub pobieraniu nauki  

w systemie dziennym. 

3. Dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły 

podstawowej, w której funkcjonuje 

przedszkole/punkt przedszkolny/oddział 

przedszkolny, do którego prowadzona jest 

rekrutacja. 

10 pkt Oświadczenie rodzica/rodziców  

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów). 

4. Rodzeństwo kandydata pobiera naukę w 

przedszkolu, punkcie przedszkolnym, oddziale 

przedszkolnym lub szkole podstawowej w której 

5 pkt                                                                                                             Oświadczenie rodzica/rodziców  

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 
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funkcjonuje przedszkole, punkt przedszkolny, 

oddział przedszkolny.                                                                                                                                                                                                            

5. Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym 

brał udział w postepowaniu rekrutacyjnym i nie 

został przyjęty do przedszkola, punktu 

przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego do 

którego rekrutuje obecnie.  

2 pkt Oświadczenie rodzica/rodziców  

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 

6. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 

lub wsparciem asystenta rodziny. 

1 pkt Oświadczenie rodzica/rodziców  

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 1400). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Marcin Kiełbasa 
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