
 

 

UCHWAŁA NR VIII/37/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego 

Przedszkola w Ścinawie prowadzonego przez Gminę Ścinawa oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 20 c ust. 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Ścinawie, prowadzonego przez Gminę Ścinawa: 

-l. 

p. 

-Kryteria -Punktacja -Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

-1 -Oboje rodziców pracujących lub studiujących 

dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – 

dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego 

dziennie/prowadzącego działalność rolniczą. 

Dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna 

samotnie wychowującego dziecko. 

-10 -Oświadczenie o wykonywaniu pracy 

w ramach stosunku pracy, względnie 

w innej formie, bądź prowadzeniu 

działalności gospodarczej (rolniczej) 

przez obojga rodziców lub pobieraniu 

nauki w trybie dziennym. 

-2 -Wskazanie przez oboje rodziców dla celów podatku 

dochodowego miejsca zamieszkania na terenie 

gminy Ścinawa, dotyczy to również 

rodzica/prawnego opiekuna, samotnie 

wychowującego dziecko. 

-8 -Oświadczenie o wskazaniu miejsca 

zamieszkania dla celów podatku 

dochodowego na terenie Gminy 

Ścinawa. 

-3 -Rodzeństwo uczęszczające do tego samego 

przedszkola w danym roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja. 

-6 - 

-4 -Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co 

najmniej 8 godzin dziennie. 

-4 -Informacje zawarte we wniosku 

o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

-5 -Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub 

materialna, pozostawanie rodziny pod opieką 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub 

pobierającej zasiłek rodzinny. 

-2 -Oświadczenie o objęciu rodziny 

opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ścinawie. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ścinawie: 

M. Żogalska 
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