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UCHWAŁA NR V/23/2015
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kietrz, przyznania tym kryteriom liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 c ust. 4-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe oraz
odpowiadające im liczby punktów:
1. Oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym - 50 pkt
2. Kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub
studiującego w trybie stacjonarnym - 50 pkt
3. Jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym - 30 pkt
4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - 20 pkt
5. Rodzeństwo dziecka korzysta z opieki edukacyjnej w tym przedszkolu - 20 pkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są:
1. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu bądź o studiowaniu rodziców
2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu, bądź oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
3. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.
§ 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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