
UCHWAŁA NR XIV/85/2016 

RADY GMINY KĄKOLEWNICA 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Kąkolewnica. 

    Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r.. poz. 

1515zpóźn. zm.), art. 20c ust. 4-6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Gminy Kąkolewnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kąkolewnica : 

1) Kandydat, który wychowuje się w rodzinie rodziców pracujących zawodowo lub pracujących w gospodarstwie 

rolnym powyżej 1 ha przeliczeniowych - 2 punkty 

2) Kandydat, który wychowuje się w rodzinie, z których jedno z rodziców pracuje zawodowo lub pracuje w 

gospodarstwie rolnym liczącym powyżej 1 ha przeliczeniowych - 1 punkt 

3) Kandydat, który uczęszczał do przedszkola w poprzednim roku szkolnym - 1 punkt 

4) Kandydat który będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola, czas pobytu powyżej 5 godzin dziennie (za każdą 

zadeklarowaną godzinę) - 1 punkt 

5) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114, z póżn. 
zm.) - 1 punkt 

6) Przedszkole/publiczna inna forma wychowania przedszkolnego wskazane/a we wniosku przez kandydata znajduje się 

w obwodzie szkoły podstawowej miejsca zamieszkania - 1 punkt 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa § 1 punkt 1- 6, odpowiednio: 

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu zawierające nazwę oraz adres siedziby pracodawcy, 

2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola w poprzednim roku szkolnym, 

3) oświadczenie rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu oraz 

miejsca zamieszkania kandydata, 

4) oświadczenie o miesięcznych dochodach na osobę w rodzinie kandydata na dzień złożenia wniosku.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kąkolewnica. 

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

Lubelskiego.  

 

 


