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UCHWAŁA NR 32/V/2015
RADY GMINY RADŁÓW
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru i ich punktacji na drugim etapie rekrutacji
do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4 i 6, art. 20t ust. 2 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Radłów
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru oraz przyznaje się każdemu kryterium następującą liczbę punktów
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Radłów jest
organem prowadzącym:
1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku - 15 pkt;
2) dziecko obojga pracujących lub studiujących rodziców/opiekunów prawnych - 8 pkt;
3) kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do przedszkola - 7 pkt;
4) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w kolejnym roku - 5 pkt;
5) dziecko z rodziny, w której pracuje tylko jedno z rodziców/opiekunów prawnych - 3 pkt;
6) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko - 9 pkt.
§ 2. Na potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/opiekunowie prawni dziecka
składają oświadczenie zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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