
Projekt                                       Uchwała  Nr ..../V/2015 
                                                     Rady Gminy Irządze  
                                                        z dnia ........ 2015r. 

            w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Irządze oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów    
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 
zm.) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r.         
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

Rada Gminy Irządze uchwala: 

§ 1.  1. Ustala się następujące kryteria naboru do publicznego przedszkola prowadzonego 
przez Gminę Irządze wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:  
  
L.p. Kryterium Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 
Wartość 
punktowa 

1. Dzieci 5 letnie podlegające rocznemu 
obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu 

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do przedszkola 

 
20 

2. Dzieci 4 i 3 letnie zamieszkałe na terenie 
Gminy Irządze 

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do przedszkola 

 
10 

3. Dziecko , którego rodzice /prawni 
opiekunowie wykonują pracę na 
podstawie umowy o pracę , umowy 
cywilno-prawnej , uczą się w trybie 
stacjonarnym , prowadzący gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą 

Pisemne oświadczenie rodzica 
/ opiekuna prawnego 

 
 
 

        5 

4. Dziecko wychowujące się w rodzinie o 
wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i 
objęte pomocą Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Irządzach 

Pisemne oświadczenie rodzica 
/ opiekuna prawnego 

 
5 

5. Dziecko uczęszczające do przedszkola w 
latach poprzednich 

Pisemne oświadczenie rodzica 
/ opiekuna prawnego 

 
5 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze. 

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

 


