
UCHWAŁA NR I/10/2014
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
powadzonych przez Gminę Łodygowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 
jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania 
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę następujące kryteria:

1) rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w gminie Łodygowice i rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Żywcu – liczba punktów 6,

2) Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej:

- 6 godz. dziennie  – liczba punktów 2

- 8 godz. dziennie  – liczba punktów 3

- 9 godz. dziennie  – liczba punktów 4,

3) rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – liczba punktów 3,

4) rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej – liczba punktów 1.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Żywcu;

2) deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

3) oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności 
gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

4) oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

Id: 9CD488B9-2659-4E37-9975-50F59453A5FB. Podpisany Strona 1



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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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