
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017 

RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego 
Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( 

Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Bukownie uchwala: 

§ 1. Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola 

w Bukownie oraz odpowiadającą im liczbę punktów, a także dokumenty  niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów: 

l.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokument do potwierdzenia kryterium 

1. 
Dziecko podlega obowiązkowi odbycia 

rocznego przygotowania 
30 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych 

2. 

Dziecko, którego oboje 

rodziców/opiekunów prawnych pracują, 

wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 

lub działalność gospodarczą (dotyczy 

również rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko) 

20 

Dokument potwierdzający zatrudnienie 

lub naukę (od każdego 

z rodziców/opiekunów prawnych): 

zaświadczenie z zakładu pracy, 

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni 

o trybie dziennym,  aktualny wpis do 

działalności gospodarczej, zaświadczenie 

KRUS o podleganiu ubezpieczeniu 

społecznemu rolników 

3. 

Dziecko z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny 30 

Orzeczenie sądu rodzinnego 

o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego 

lub zaświadczenie  z ośrodka pomocy 

społecznej o wsparciu przez asystenta 

rodziny 

4. 

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie 

prawni  zamieszkują na terenie Miasta 

Bukowno i odprowadzają podatek 

dochodowy w urzędzie skarbowym 

właściwym dla Miasta Bukowno 

(dotyczy również rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego 

dziecko) 

20 

 

 

 

 

 

10 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych o odprowadzaniu podatku 

dochodowego w urzędzie skarbowym 

właściwym dla Miasta Bukowno (od 

każdego z rodziców/opiekunów 

prawnych) 
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W przypadku dziecka, którego jeden 

z rodziców/opiekunów prawnych spełnia 

to kryterium 

5. 

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje 

wychowanie przedszkolne w Miejskim 

Przedszkolu w Bukownie 

10 
Lista obecności  w Dzienniku zajęć 

grupy Miejskiego Przedszkola 

6. 
Dziecko posiadające Kartę Dużej 

Rodziny 
5 Karta Dużej Rodziny 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 1880) 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Edmund Gmitruk 
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