
UCHWAŁA NR IV.38.2019
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA

z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 131 ust 4-6 ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 
poz. 996 ze zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Lipnica Murowana:

1) Obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni/ kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą 
się w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica /opiekuna prawnego /samotnie 
wychowującego kandydata - liczba punktów - 4

2) Dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim – liczba punktów - 3

3) Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego został złożony wniosek – liczba 
punktów – 1

4) Wcześniejsza data urodzenia w przypadku kandydatów uzyskujących taką samą liczbę punktów 
z pozostałych kryteriów – liczba punktów – 1

5) W przypadku jednakowej daty urodzenia dzieci decyduje kolejność wpływu wniosku /data i godzina/ - 
liczba punktów 1

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 pkt 1-5 są odpowiednio:

1) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 1 - zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualny odpis z właściwego 
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, zaświadczenie ze studiów.

2) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 2 - zaświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny lub 
decyzja o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim.

3) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 3 – oświadczenie /deklaracja/ o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego starszego rodzeństwa w przedszkolu, do którego został złożony wniosek.

4) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 4 - Data urodzenia dziecka na wniosku rekrutacyjnym

5) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 5 - Data wpływu na wniosku rekrutacyjnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 lutego 2019 r.

Poz. 1543



§ 4. Traci moc Uchwała nr XX.175.2017 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 23 lutego 2017 roku 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Damian Gaża
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