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UCHWAŁA NR XII/115/2015
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój
Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 2. Ustala się następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pokój
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp. kryterium
dziecko w roku szkolnym, na który
1. odbywa się nabór podlega obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego
wskazanie Gminy Pokój przynajmniej przez
2. jednego z rodziców, jako miejsca zamieszkania
w rocznym zeznaniu podatkowym
dziecko obojga rodziców pracujących/
studiujących w systemie stacjonarnym/
3.
prowadzących gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą
rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego
4.
samego przedszkola

liczba
dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
punktów
oświadczenia rodzica o podleganiu przez dziecko
64
rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w roku
szkolnym, na który odbywa się nabór
23

20

5

kopia 1 strony rozliczenia rocznego PIT
oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu
nauki w systemie stacjonarnym lub prowadzeniu
działalności gospodarczej/kopia decyzji w sprawie
wymiaru podatku rolnego
dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Gosławski

