
 

 

UCHWAŁA NR XL/248/17 

RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Radziechowy-Wieprz 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 (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Radziechowy- Wieprz jest organem prowadzącym: 

1. Kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata - pracuje zawodowo 

albo pracuje we własnym gospodarstwie rolnym albo prowadzi własną działalność gospodarczą – liczba 

punktów 40 

2. Kandydat u którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5  

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zmianami) 

– liczba punktów 30 

3. Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało w roku szkolnym w którym przeprowadzona jest rekrutacja 

edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole – liczba punktów 5 

§ 2. Potwierdzenie kryteriów, o których mowa w § 1 następuje w drodze złożenia stosownych oświadczeń 

rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy- Wieprz. 

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/232/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 24 lutego 2017 r.             

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 3029



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz 

 

 

Piotr Piela 
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