
  

UCHWAŁA NR XXI/174/16 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  17 marca 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 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. 2015. 

1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz. U. 2015. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na drugim etapie po-

stępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których 

mowa w § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pro-

wadzonych przez Gminę Jędrzejów. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

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

twa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Jędrzejowie 

mgr Maria Barańska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2016 r.

Poz. 1072



Załącznik do Uchwały Nr XXI/174/16 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 17 marca 2016 r. 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

Dziecko (kandydat) obojga rodziców 

(prawnych opiekunów) pracujących/ studiu-

jących w systemie stacjonarnym. 

10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodzi-

ców/opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypad-

ku samozatrudnienia - wydruk ze strony internetowej Cen-

tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadcze-

nie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie 

studiów. 

Rodzeństwo dziecka (kandydata) uczęszcza 

do danego przedszkola. 

10 Oświadczenie rodziców (opiekunów) o uczęszczaniu rodzeń-

stwa do danego przedszkola. 

Dziecko (kandydat), którego rodzice we 

wniosku o przyjęcie wskazali w pierwszej 

preferencji przedszkole, jako najdogodniej-

sze ze względów logistycznych. 

5 Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego. 

Dziecko nie przyjęte w rekrutacji w po-

przednim roku szkolnym. 

2 Oświadczenie rodzica (opiekuna), że dziecko w poprzednim 

roku szkolnym brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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