Uchwała Nr …………/2017

PROJEKT

Rady Gminy Wilkowice
z dnia ……….. lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Wilkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2
pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)
Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice:
L.p.

Kryterium

1.

Dziecko sześcioletnie objęte
obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym
i dziecko z odroczonym obowiązkiem
szkolnym

2.

Dziecko, którego oboje
rodzice/opiekunowie prawni wykonują
pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w systemie
stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców
/opiekunów prawnych pracuje
zawodowo, prowadzi działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub
pobiera naukę w systemie dziennym

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

20

Oświadczenie zawarte we wniosku
o przyjęcie do przedszkola

4

Dokument poświadczający
zatrudnienie, zaświadczenie
z zakładu pracy/zaświadczenie ze
szkoły lub uczelni zawierające
informacje o stacjonarnym, systemie
nauki wystawione w dacie okresu
postępowania rekrutacyjnego

2

Dokument poświadczający
zatrudnienie, zaświadczenie
z zakładu pracy/zaświadczenie ze
szkoły lub uczelni zawierające
informacje o stacjonarnym, systemie
nauki wystawione
w dacie okresu postępowania
rekrutacyjnego
1

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało edukację przedszkolną
w przedszkolu, do którego ubiega się
o przyjęcie

3

Oświadczenie o uczęszczaniu
rodzeństwa do danego przedszkola

5.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
do funkcjonującej w pobliżu szkoły

2

Oświadczenie o uczęszczaniu
rodzeństwa do funkcjonującej
w pobliżu szkoły

6.

Dziecko zamieszkałe w sołectwie,
w którym ubiega się o przyjęcie do
przedszkola

1

Oświadczenie zawarte we wniosku o
przyjęcie do przedszkola

§2
Traci moc uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015r.
w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice, przyznania tym kryteriom liczby
punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów zmieniona uchwałą Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 stycznia
2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia
2015r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie posterowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice, przyznania tym
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2

