
UCHWAŁA NR IV.33.2019
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Kornowac oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 – 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
Uchwały Nr XXXIII.228.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kornowac:

Lp. Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów

1
Dziecko rodzica samotnie wychowującego, opiekuna 
prawnego – pracującego, prowadzącego działalność 
gospodarczą lub studiującego w systemie stacjonarnym

12

oświadczenie o:
zatrudnieniu /prowadzeniu
działalności gospodarczej/
pobieraniu nauki w systemie
dziennym

2
Dziecko obojga rodziców, opiekunów prawnych – 
pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub 
studiujących w systemie stacjonarnym

10

oświadczenie o:
zatrudnieniu /prowadzeniu
działalności gospodarczej/
pobieraniu nauki w systemie
dziennym

3 Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat
– decyduje data urodzenia 4

informacja zawarta we
wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola

4 Rodzice lub opiekunowie prawni zadeklarowali dzienny 
pobyt dziecka w przedszkolu w ilości 6 godzin i więcej 3

informacja zawarta we
wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola

5 Dziecko posiada rodzeństwo kontynuujące edukację
w tym przedszkolu, szkole na terenie gminy 2

informacja zawarta we
wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola

6
Dziecko posiada opinię publicznej poradni psychologiczno 
– pedagogicznej o konieczności objęcia wychowaniem 
przedszkolnym lub orzeczenie o niepełnosprawności

3
opinia publicznej poradni
psychologiczno - 
pedagogicznej, orzeczenie 
o niepełnosprawności

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV.175.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Kornowac oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kornowac

Marian Zimermann
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