
UCHWAŁA NR XXXI/239/2021 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia  kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, przyznania liczby 

punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713,1378) oraz art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 1378, z 2021 r. poz. 4) Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 
2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Michałowice: 

1) Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt. 

2) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły lub  oddziału przedszkolnego w tej samej szkole – 10 pkt. 

3) Wychowywanie się dziecka w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinną, objętej  pomocą przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej – 6 pkt. 

4) Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt. 

5) Opłacanie podatku dochodowego w Gminie Michałowice przez oboje rodziców kandydata- 4 pkt. 

6) Opłacanie podatku dochodowego w Gminie Michałowice przez jedno z  rodziców kandydata- 2 pkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1) Oświadczenie rodziców  o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. 

2) Oświadczenie rodziców, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do  szkoły lub oddziału przedszkolnego w tej 
samej  szkole. 

3) Oświadczenie rodziców o trudnej sytuacji rodzinnej i pozostawaniu rodziny pod opieką Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

4) Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym przez jednego rodzica. 

5) Oświadczenie rodzica/rodziców o opłacaniu podatku dochodowego w Gminie Michałowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Michałowice 

 
 

Daniel Gajoch 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3E686C7C-A74C-4137-8390-9A5C693CF5E7. podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 3
	Paragraf 2 Punkt 4
	Paragraf 2 Punkt 5

	Paragraf 3
	Paragraf 4


