UCH WAŁA Nr XX XI/ 175/ 17
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Strzeleczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579, 1948) w związku z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbą punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Strzeleczki:
1) Rodzice/opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w formie dziennych
studiów stacjonarnych, lub prowadzą działalność gospodarczą – 6 punktów;
2) Rodzice/opiekunowie pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3 punkty;
3) Jedno z rodziców/ opiekunów jest zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty;
4) Do przedszkola lub szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 4 punkty;
5) Dziecko objęte jest opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny – 5 punktów.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt. 1 – 5:
1) Oświadczenie rodziców o wymiarze zatrudnienia, pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu
działalności gospodarczej;
2) Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata;
3) Oświadczenie rodziców, że dziecko objęte jest opieką kuratora/asystenta rodziny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/24/15 Rady gminy Strzeleczki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę
Strzeleczki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński
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