
UCHWAŁA NR IV/26/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, 
innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Biesiekierz 

Na podstawie art. 20c ust. 4 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów: 

Lp.  Kryterium  Wartość 
kryteriu
m 
w punkt
ach 

 Dokument potwierdzajacy spełnienie kryterium

1.  Rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie 
przedszkolne w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej 

 1  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu, innej 
formie wychowania przedszkolnego, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej

2. Oboje rodziców (prawni opiekunowie) są: 
a) zatrudnieni na umowę o pracę, 
b) zatrudnieni na umowę zlecenie powyżej 6 m-cy przed 
dniem złożenia wniosku o przyjęcie dziecka, 
c) posiadają aktywną pozarolniczą działalność gospodarczą 
w dniu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka, 
d) prowadzą gospodarstwo rolne w dniu złożenia wniosku 
o przyjęcie dziecka, 
e) studiują w trybie dziennym. 

 5  Zaświadczenie od pracodawcy o miejscu i wymiarze czasu 
pracy / zaświadczenie ze szkoły wyższej.

3. Jeden z rodziców ( prawny opiekun) jest: 
a) zatrudniony na umowę o pracę, 
b) zatrudniony na umowę zlecenie powyżej 6 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o przyjęcie dziecka, 
c)posiada aktywną pozarolniczą działalność gospodarczą 
w dniu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka, 
d) prowadzi gospodarstwo rolne w dniu złożenia wniosku 
o przyjęcie dziecka, 
e) studiuje w trybie dziennym. 

 4  Zaświadczenie od pracodawcy o miejscu i wymiarze czasu 
pracy / zaświadczenie ze szkoły wyższej.

4.  Czas pobytu dziecka w przedszkolu, innej formie 
wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej powyżej podstawy programowej - za 
każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt. 

 1-5  Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 
lub innej formie wychowania przedszkolnego lub wniosek 
o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

5.  Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej pomocą 
socjalną. 

 2  Informacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Biesiekierzu.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od 1 marca 2015r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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