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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
Na podstawie art. 20c ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy Strzeleczki
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki:
1) oboje rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/umowy-zlecenia
lub studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych, lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność
gospodarczą - liczba punktów 6;
2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola - liczba punktów 5;
3) uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata w wieku szkolnym do szkół i placówek prowadzonych
przez Gminę Strzeleczki - liczba punktów 4;
4) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną liczba punktów 2;
5) dziecko zmieniające przedszkole z powodu miejsca zamieszkania - liczba punktów 3;
6) dziecko z placówki opiekuńczo–wychowawczej - liczba punktów 1.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-6 są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego;
2) zaświadczenie o uczęszczaniu na studia;
3) kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzona przez rodziców dziecka
za zgodność z oryginałem) wraz z ich oświadczeniem, że działalność nie uległa zawieszeniu;
4) kopia decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego (nakaz płatniczy);
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami).
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Brygida Wiencek

