
UCHWAŁA NR LVI/413/2023 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych 
kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (D. U. z 2021 r., poz. 1082, z 2022 r., poz. 655, 1079, 1116, 
1383, 1700, 1730, 2089 oraz z 2023 r., poz. 185), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą  punktów przyznanych każdemu z tych 
kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Bierawa: 
1) oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-
prawnej, samozatrudnienia lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym - 20 punktów; 

2) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -  
15 punktów; 

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Bierawa w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór - 10 punktów; 

4) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór uczęszczał do 
przedszkola lub żłobka - 5 punktów. 
§ 2. Informacje o spełnieniu kryteriów wymienionych w § 1 rodzice/opiekunowie prawni 

dokonują poprzez oświadczenie we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Bierawa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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