
UCHWAŁA NR 260/XL/18/
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola z oddziałami zamiejscowymi prowadzonego przez 

Miasto i Gminę Wleń. 

Na podstawie art.131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. z 2017 r., poz. 59) Rada 
Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru do publiczego przedszkola z oddziałami zamiejscowymi prowadzonego przez 
Miasto i Gminę Wleń wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie 
z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 24/VI/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Wleń 

Katarzyna Kotołowska
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Załącznik do uchwały Nr 260/XL/18
Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia  25 stycznia 2018 r.

W przypadku  zdobycia przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo uzyskują 

kandydaci, którzy osiągnęli większą liczbę punktów odpowiednio za kryterium 1, 

a następnie kolejno  2,3 i 4. 

W przypadku braku wolnych miejsc w Przedszkolu we Wleniu  kandydat zostanie zakwalifikowany  do 

oddziałów zamiejscowych Przedszkola w Pilchowicach.

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne 
do potwierdzania 
kryteriów

1. Rodzice kandydata są zatrudnieni w 
pełnym wymiarze czasu /studiują w 
trybie stacjonarnym/ prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą

Oboje rodzice pracują- 50 pkt
Rodzic samotnie wychowujący 
pracuje- 50 pkt
Jeden z rodziców pracuje- 25 pkt

Dokument 
potwierdzający 
zatrudnienie ( od 
każdego z rodziców): 
zaświadczenie z zakładu 
pracy /uczelni, 
oświadczenie o 
prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej; 
zaświadczenie o  
prowadzeniu  
gospodarstwa rolnego.

2. Rodzeństwo kandydata w roku 
szkolnym, na który przeprowadzana jest 
rekrutacja, będzie rozpoczynało lub 
kontynuowało wychowanie 
przedszkolne w tej samej placówce,  lub 
naukę w szkole prowadzonej przez 
Miasto i Gminę Wleń. 

20 pkt Oświadczenie

3. Dochód na osobę w rodzinie kandydata 
jest mniejszy bądź równy 100% kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.)

Do 100% wartości kwoty- 20 pkt
Powyżej 100%- 200%- 15 pkt
Powyżej 200%- 10 pkt

Oświadczenie 

4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny

10 Orzeczenie z Sądu 
rodzinnego lub 
zaświadczenie wydane 
przez MGOPS.

Id: PRMAA-SRXHE-ZMQFZ-CFJVX-GQCTT. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	



