
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/319/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 

Krapkowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im wartość kryterium w punktach: 

1) obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt; 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone 

do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt; 

3) lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt; 

4) lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej 

na podstawie umowy z Kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt; 

5) rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt; 

6) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt. 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają 

oświadczenia. 

§ 3. Traci moc uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

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

Województwa Opolskiego, na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 

w Krapkowicach.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Małkiewicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 665
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