
UCHWAŁA NR XIX/101/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/82/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Rady Gminy w Dwikozach 
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola 

Samorządowego w Dwikozach.

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) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XVI/82/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach, 
wprowadza się następujące zmiany.

1. Tabela określona w § 1 cyt. wyżej uchwały otrzymuje brzmienie:

Lp. Kryterium
Wartość 

kryterium w 
punktach

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium

1. Kandydat w danym roku kalendarzowym 
posiada prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego
10

Wniosek o przyjęcie dziecka do 
publicznego przedszkola

2. Rodzice lub rodzic wychowujący dziecko 
wykonują pracę na podstawie umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

prowadzą działalność gospodarczą

3

Pisemne oświadczenie rodzica 
/ zał. 1

3. Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące 
edukację w tym przedszkolu 2

Deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez 

rodzeństwo kandydata w tym 
przedszkolu

4. Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do 
przedszkola wpłynął wniosek o przyjęcie jego 

rodzeństwa
1

Wniosek o przyjęcie dziecka do 
publicznego przedszkola

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dwikozach.

§ 3. 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy 

w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek ustalenia kryteriów (nie więcej niż 6) na organ prowadzący
przedszkole w przypadku drugiego etapu naboru oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
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