
Projekt 

UCHWAŁA NR………… 

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia……………… 

 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów 

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

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.1), art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§1 

Określa się następujące kryteria oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski: 

1) kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkały w danym 

obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego)- liczba punktów 10; 

2) kandydat, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego, którego 

oboje rodzice (prawni opiekunowie) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne. - liczba punktów 5; 

3) deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie – liczba 

punktów – 2; 

4) objęcie kandydata opieką kuratoryjną - liczba punktów – 10; 

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola w danym roku szkolnym- liczba 

punktów 2; 

6) miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie przedszkola – liczba punktów 2. 

§2 

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 1) i 6) jest 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o  miejscu zamieszkania dziecka. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 2) jest 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania oraz oświadczenie o 

zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/ działalności rolnej/nauce. 

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 3) jest 

oświadczenie rodziców o planowanym pobycie kandydata powyżej 5 godzin dziennie w 

przedszkolu. 

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 4) jest dokument 

poświadczający opiekę kuratoryjną.  

5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 5) jest 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

danego przedszkola. 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 



§3 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o 

których mowa w § 1 i § 2 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych.  

 

§4 

Traci moc uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca 2015 r. w  sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§6 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 


