
UCHWAŁA NR RG.0007.11.2017
RADY GMINY LYSKI

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem 

prowadzącym 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.34.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla przedszkoli publicznych oraz 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym 
ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba 
punktów

1.
Kandydat zamieszkały na terenie obwodu 
szkolnego  w miejscowości, w której   znajduje 
się przedszkole.

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 
o zamieszkaniu kandydata na terenie obwodu 
szkolnego w miejscowości, w której znajduje się 
przedszkole 

5

2.

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni 
opiekunowie) pracują lub studiują albo uczą się 
w trybie dziennym lub wykonują rolniczą albo 
pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Zaświadczenia lub oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub 
studiowaniu albo nauce w trybie dziennym lub 
wykonywaniu rolniczej albo pozarolniczej 
działalności gospodarczej

5

3. Kandydat, którego rodzina korzysta z pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 
o korzystaniu z pomocy społecznej 3

4

Kandydat , którego rodzice zadeklarowali pobyt 
w przedszkolu w czasie dłuższym niż realizacja 
podstawy programowej (powyżej 5 godzin 
dziennie) ze względu na pracę  zawodową lub 
naukę. 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 
o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godzin dziennie 

2

5 Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do 
przedszkola

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 
o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa 
kandydata

2

6

Kandydat posiadające opinię z publicznej 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
wskazującą konieczność objęcia wychowaniem 
przedszkolnym

Opinia publicznej Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr RG.0007.10.2015 Rady Gminy Lyski  z dnia 26 lutego 2015 r.w sprawie określenia 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Wiceprzewodniczący  Rady 
Gminy Lyski

mgr Stanisław Niestrój
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