
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/169/2017 

RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU 

z dnia 3 marca 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Libiąż 

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - 

Rada Miejska w Libiążu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż: 

1) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub jest dzieckiem 

w wieku 5 lat - liczba punktów: 15, 

2) oboje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się lub studiują w trybie dziennym 

- liczba punktów: 10, 

3) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, uczy się lub studiuje w trybie 

dziennym - liczba punktów: 4, 

4) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu - liczba 

punktów: 1, 

5) deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - liczba punktów: 2, 

6) wcześniejsza data urodzenia w przypadku kandydatów uzyskujących taką samą liczbę punktów 

z pozostałych kryteriów - liczba punktów: 1. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są: 

1) zatrudnienie - zaświadczenie pracodawcy, 

2) prowadzenie działalności gospodarczej - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

3) uczenie się lub studiowanie - zaświadczenie szkoły lub uczelni. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: 

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Libiąż. 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1921



 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu 

 

 

Bogumiła Latko 
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