
UCHWAŁA NR XXXIII/160/2017
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Grybów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów

Lp. Kryteria na drugim etapie rekrutacyjnego Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów

1. Dziecko ma obowiązek odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego 12 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/

2

rodzice/prawni opiekunowie/ dziecka 
pracują zawodowo, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub 
pobierają naukę

10

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego/o 
zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 
pobieraniu nauki

3
Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do 
przedszkola lub szkoły, w której 
prowadzona jest rekrutacja

8 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/

4
Przedszkole/ oddział przedszkolny/ 
znajduje się najbliżej miejsca 
zamieszkania dziecka

5 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/

5.

Wskazanie objęcia dziecka wychowaniem 
przedszkolnym przez poradnię 
psychologiczno- pedagogiczną lub inną 
instytucję wspomagającą rodzinę

3
Dokument potwierdzający konieczność 
objęcia dziecka wychowaniem 
przedszkolnym

6.

Kandydat, który w poprzednim roku 
szkolnym brał udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym i nie został przyjęty do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego

1 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Miasta Grybowa, określania 
dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów.
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§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie

Józef Góra
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