
UCHWAŁA NR XXXIV/194/18
RADY GMINY TURAWA

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz.130) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz.949, poz.2803)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
oraz odpowiadającą im wartość kryterium w punktach i rodzaj dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów:

Lp. Kryterium Wartość 
kryterium

w punktach

Rodzaj dokumentu
potwierdzający

spełnienie kryterium
1. Dziecko objęte obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym, zamieszkałe na terenie gminy Turawa
30 Wniosek o przyjęcie do 

przedszkola
2. Wykonywanie pracy zarobkowej przez rodziców - tożsame 

z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej, 
nauka w systemie dziennym lub status       (współmałżonka 
rolnika) posiadającego i aktualnie prowadzącego 
gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niż 3 ha 
fizyczne, podlegającego ubezpieczeniu w KRUS lub status 
rolnika (współmałżonka rolnika) prowadzącego działy 
specjalne produkcji rolnej, podlegającego ubezpieczeniu 
w KRUS
a) jeden z rodziców,
b) oboje rodziców.

a - 5
b - 9

Informacja zawarta we 
wniosku dotyczącym 
dziecka.

3. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w danym przedszkolu lub szkole podstawowej, 
w której znajduje się dany oddział przedszkolny.

6 Kopia deklaracji 
o kontynuowaniu 
wychowania 
przedszkolnego przez 
rodzeństwo a w przypadu 
ucznia - oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego

4. Dziecko, kończące  w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się dany rok szkolny:
a) 5 - ty   rok życia
b) 4 - ty  rok życia
c) 3 - ci  rok życia

a - 4
b - 3
c - 2

Informacja zawarta we 
wniosku dotyczącym 
dziecka

5. Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez 
niego z pełnej oferty przedszkola powyżej podstawy 
programowej.

1 Informacja zawarta we 
wniosku dotyczącym 
dziecka.

6. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 1 Pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna 
prawnego

2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja 
rekrutacyjna rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Id: 1FDDAA37-04E1-48DD-95CA-0A9F81C38C1C. Podpisany Strona 1



3. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka 
oświadczenia, komisja rekrutacyjna ma prawo zażądać stosownego zaświadczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

Id: 1FDDAA37-04E1-48DD-95CA-0A9F81C38C1C. Podpisany Strona 2




