
Projekt

z dnia  22 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIII.159.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego 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, poz. 1579) oraz 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. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz.60) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego i odpowiadającą im wartość kryterium w punktach oraz określa dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów:

L.p. Kryterium
Wartość 

kryterium                 
w punktach

Rodzaj dokumentu 
potwierdzający 

spełnianie kryterium

1.

Kandydat zamieszkały w miejscowości położonej najbliżej 
danego publicznego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 10

Wniosek o przyjęcie do 
przedszkola publicznego 

lub oddziału 
przedszkolnego

2.

Kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem 
szkolnym ubiegający się o przyjęcie do danego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej, w przypadku zamieszkania w miejscowości 
położonej najbliżej danego publicznego przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

6

Wniosek o przyjęcie do 
przedszkola publicznego 

lub oddziału 
przedszkolnego

3.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata 
zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- 
tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności 
gospodarczej lub nauka w trybie stacjonarnym lub status 
rolnika, domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo 
rolne o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy 
podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika 
prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej 
podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

4

Pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna 

prawnego

4.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni 
co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- tożsame 
z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej 
lub nauka w trybie stacjonarnym lub status rolnika, 
domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolne 
o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy 
podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika 
prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej 
podlegającego ubezpieczeniu w KRUS

3

Pisemne oświadczenia 
rodziców/opiekunów 

prawnych
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5.

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który 
prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej- 
w przypadku publicznej szkoły podstawowej z oddziałami 
przedszkolnym również w tej szkole

2

Pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna 

prawnego

6.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo 
rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy 
Komprachcice i są/jest płatnikami/-kiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym 
obejmującym zasięgiem gminę Komprachcice bądź podatku 
rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne 
o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1 ha 
przeliczeniowego położonych na terenie gminy 
Komprachcice - warunek jest również  spełniony, gdy tylko 
jeden z rodziców/opiekunów prawnych   pracuje lub 
prowadzi gospodarstwo rolne

1

Pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna 

prawnego

§ 2. Traci moc uchwała nr IV.17.2015 Rady Gminy Komprachcice w sprawie określenia kryteriów naboru 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 13 lutego 
2015 r. poz. 338).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.    

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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