
UCHWAŁA NR XXIV/142/2017
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017r., poz. 59), Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko, zgodnie z załącznikiem 
do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2015 roku 
w sprawie: określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Dariusz Mrozowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 1480



 
Załącznik  

do Uchwały Nr  XXIV/142/2017  
Rady Miejskiej Nowe Brzesko 
 z dnia 14 lutego 2017r. 

 

Lp.  
 

Kryterium  
 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów  

Liczba 
punktów  

1. 1. Oboje rodzice kandydata pracują:  
a) wykonują pracę na podstawie 
    umowy o pracę lub umowy 
    cywilnoprawnej,  
b) prowadzą gospodarstwo rolne,  
c) prowadzą pozarolniczą  
    działalność gospodarczą.  
2. Oboje rodzice studiują w trybie 
    dziennym 

Dotyczy:  
1.a) zaświadczenie o zatrudnieniu 
       wystawione   przez pracodawcę w 
       dacie okresu    rekrutacyjnego,  
1.b) nakaz płatniczy lub zaświadczenie  
       z Urzędu Gminy o prowadzeniu 
       gospodarstwa,  
1.c) poświadczenie prowadzenia 
       działalności gospodarczej (wydruk ze 
       strony www.firma.gov.pl) 
2. Zaświadczenie z uczelni wyższej. 
 

 
10 

 

2. Jeden z rodziców kandydata pracuje:  
a) wykonuje pracę na podstawie 
    umowy o pracę lub umowy 
    cywilnoprawnej,  
b) prowadzi gospodarstwo rolne,  
c) prowadzi pozarolniczą  
    działalność gospodarczą 
 

Jak przy kryterium pierwszym pkt 1 
 

 

5 

3. Rodzeństwo kandydata jest już 
wychowankiem przedszkola, 
oddziału przedszkolnego, do 
którego ubiega się kandydat.  
 

-------------------------------------  

4 

4. Miejsce zamieszkania  
w obwodzie szkoły podstawowej na 
terenie którego prowadzone jest 
przedszkole lub oddział przedszkolny 
do którego ubiega się kandydat  

Oświadczenie rodziców kandydata o 
miejscu zamieszkania  
 

 

5 

5 Kandydat w danym roku 
kalendarzowym podlega 
obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

Dane z wniosku o przyjęcie dziecka do 
oddziału przedszkolnego 

8 

6 Kandydat w danym roku 
kalendarzowym w którym odbywa 
się rekrutacja  ukończy 5 lat 

Dane z wniosku o przyjęcie dziecka do 
oddziału przedszkolnego 

7 

Maksymalna liczba punktów 39 
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