
ZMIANA NR 3 DO STATUTU  

PRZEDSZKOLA NR 1 W CIŚCU 

 

 w sprawie określenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego dla 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Węgierska Górka z dnia 29 

kwietnia 2015 r. 

Na podstawie: 

-  art.42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz.U z 2004 r. 

Nr 256 poz. 2572 z późn. Zm. Oraz na podstawie rozporządzenia Men z dnia 21 

maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001 R. Nr 61 poz. 624 z późn. Zm. 

  -  Uchwały nr 5 /42/2015 r. Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 marca 2015 

r.  w sprawie określenia kryteriów II etapie postepowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Węgierska Górka 

 

§ 16 pkt 3 przyjmuje brzmienie : 

II etap rekrutacji do przedszkola przez  prowadzany jest w oparciu o kryteria 

opracowane przez Radę Gminy aktualnie obowiązujące. 

Kryteria II etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla 

których Gmina Węgierska Górka jest organem prowadzącym : 

1. Rodzice kandydata pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą   - 32 pkt. 

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną pierwszego wyboru w roku 

sz. W którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne        - 16 pkt. 

3. Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub opieką asystenta rodziny  - 8 pkt. 

4. Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej , ponad osiem godzin 

dziennie   - 4 pkt. 

5. Kandydat zamieszkały w sołectwie, w którym ubiega się o przyjęcie do przedszkola  - 

2 pkt. 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów : 

1. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów/ o zatrudnieniu w pełnym wymiarze 

czasu pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o kontynuacji 

nauki. 

2. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do tego przedszkola, do którego 

dziecka kandyduje. 



3. Oświadczenie rodzica o pozostawaniu dziecka pod nadzorem kuratora lub opieką 

asystenta rodziny. 

4. Oświadczenie na wniosku o przyjęcia dziecka do przedszkola o korzystaniu z 

całodziennej opieki przedszkolnej. 

5. Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu kandydata w sołectwie, w którym ubiega się o 

przyjęcie do przedszkola. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 


