
UCHWAŁA NR XXIV/207/2017
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie 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 (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) – na wniosek Wójta Gminy Chybie

RADA GMINY CHYBIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określeniem 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

Lp. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Dokument niezbędny 
do potwierdzenia spełnienia 

kryterium
1. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje 

edukację przedszkolną lub zostało objęte 
obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

20

deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez 

rodzeństwo kandydata w tym samym 
przedszkolu

2. Kandydat, którego oboje rodzice są zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się 
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również w przypadku 
rodzica samotnie wychowującego dziecko.

20

oświadczenie rodzica
lub opiekuna prawnego 

o zatrudnieniu/nauce
lub prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego albo pozarolniczej 
działalności gospodarczej

3. Kandydat, którego rodzina korzystająca 
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 
za wyjątkiem świadczeń jednorazowych.

10
oświadczenie o korzystaniu 

ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej

§ 2. Kryteria określone w § 1 uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych 
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chybie począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1695



§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 896).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Chybie

Leszek Josek
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