
UCHWAŁA NR  XXI /130/2017 

RADY GMINY  W MIEDZNIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miedzna. 

 

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

2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo  oświatowe ( Dz.U z 

2017r., poz. 59 ) Rada Gminy w Miedznie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole w Miedznie 

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego. 

 

§ 2. 

Ustala się następujące kryteria oraz ich wartość punktową do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miedzna: 

 

1) oboje  rodzice ( prawni opiekunowie ) lub osoba samotnie wychowująca kandydata do przedszkola 

pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą - wartość kryterium: 40 pkt 

2) jeden z rodziców ( prawnych opiekunów ) pracuje na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - wartość 

kryterium: 30pkt 

3) deklarowany pobyt dziecka  w przedszkolu w wymiarze 5 godz. – wartość kryterium: 20 pkt. 

4) deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin do 8 godzin - 5 pkt za każdą kolejną 

godzinę powyżej 5 godzin 

5) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata do przedszkola – wartość kryterium 5 pkt. 

 

§ 3. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio: 

1) zatrudnienie rodzica - zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub oświadczenie w zakresie umowy 

cywilnoprawnej, 

2) prowadzenie gospodarstwa rolnego – oświadczenie rodzica, 

3) prowadzenie działalności gospodarczej – oświadczenie rodzica, 

4) uczęszczanie rodzeństwa do tego samego publicznego przedszkola - oświadczenie rodzica. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna. 

 

§ 5. 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                         Antoni Wiśniewski 


