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UCHWAŁA NR VI/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)), Rada Miejska
w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dla przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski określa się 4 kryteria
do stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje się poszczególnym kryteriom
odpowiednią liczbę punktów, jak niżej:
1) pierwsze kryterium: praca zawodowa dwojga rodziców, prowadzona działalność gospodarcza dwojga rodziców,
nauka w trybie dziennym dwojga rodziców lub odpowiednio jednego rodzica samotnie wychowującego dziecko
– 24 punkty;
2) drugie kryterium: praca zawodowa jednego z rodziców, prowadzona działalność gospodarcza jednego
z rodziców, nauka w trybie dziennym jednego z rodziców, kiedy drugi rodzic nie pracuje zawodowo, nie
prowadzi działalności gospodarczej lub nie realizuje nauki w trybie dziennym – 6 punktów;
3) trzecie kryterium: deklarowana przez rodziców/rodzica każda pełna godzina pobytu dziecka w przedszkolu
ponad pobyt 5-cio godzinny na realizację podstawy programowej – 2 punkty za każdą deklarowaną pełną
godzinę;
4) czwarte kryterium: każde dodatkowe dziecko z jednej rodziny w przedszkolu – 1 punkt.
2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjętych do stosowania na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski,
jak niżej:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235,
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1265, 1317, 1650,
z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877.
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1) pierwsze kryterium: zaświadczenia potwierdzające pracę zawodową wydane w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku nauki
w trybie dziennym zaświadczenia potwierdzające naukę rodziców;
2) drugie kryterium: zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową wydane w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku nauki
w trybie dziennym zaświadczenie potwierdzające naukę rodzica;
3) trzecie kryterium: pisemna deklaracja obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko
o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad pobyt 5-cio godzinny na realizację podstawy
programowej;
4) czwarte kryterium: oświadczenie obojga rodziców/rodzica o liczbie innych dzieci, które będą uczęszczały
do tego przedszkola zawierające imię i nazwisko każdego dziecka oraz informację, czy dane dziecko będzie
uczęszczało na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub
czy w sprawie uczęszczania danego dziecka do przedszkola rodzice/rodzic składają wniosek o przyjęcie
dziecka do tego przedszkola.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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