
UCHWAŁA NR XXIV/247/21 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póżn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Chełmek. 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do 
poświadczenia kryteriów 

1) Kandydat objęty obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego (dziecko 6 letnie) oraz dziecko z 
odroczonym obowiązkiem szkolnym, 
zamieszkujący w obwodzie szkoły podstawowej danego zespołu 
szkolno-przedszkolnego 

100 pkt - 

2) Kandydat do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoły 
podstawowej danego zespołu 

30 pkt - 

3) Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą 

35 pkt 1.Zaświadczenie 
pracodawcy o 
zatrudnieniu albo 
zaświadczenie o 
wykonywaniu pracy 
na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 
2.Wydruk ze strony 
internetowej Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności 
Gospodarczej albo 
informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego 
3.Zaświadczenie o 
prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego 

4) Rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem przedszkola albo 
uczęszcza do szkoły w danym zespole lub rodzeństwo kandydata 
również stara się o przyjęcie do tego samego przedszkola w tym 
samym postępowaniu rekrutacyjnym 

25 pkt Oświadczenie  

5) Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) 
położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty 
Dotyczy kandydata zamieszkującego poza obwodem szkoły 
podstawowej 

3 pkt Oświadczenie  

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
o przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje data urodzenia dziecka tj. przyjmowane jest najstarsze dziecko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXIV/246/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Chełmek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
(Dz.Urz.Woj. Małop. poz. 1193). 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chełmku 

 
 

Marek Palka 
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