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Poz. 1025
UCHWAŁA NR XXII.220.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. 2016 r.
poz. 59) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Biała na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im wartość kryterium w punktach
oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.

Kryterium

1.

Kandydat sześcioletni lub pięcioletni ubiegający się
o przyjęcie do przedszkola publicznego w gminie Biała
Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
kandydata, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy – tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie
działalności gospodarczej lub nauka w systemie
dziennym lub status rolnika, domownika rolnika,
posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze
nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający
ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika
prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej
podlegającego ubezpieczeniu z KRUS
Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
- tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie
działalności gospodarczej lub nauka w systemie
dziennym lub status rolnika, domownika rolnika,
posiadającego gospodarstwo rolne o obszarze nie
mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający
ubezpieczeniu w KRUS lub status rolnika
prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej
podlegającego ubezpieczeniu z KRUS

2.

3.

1)

Zm. poz. 1579 i 1948.

Wartość
kryterium
w punktach
6
5

4

Rodzaj dokumentu
potwierdzający spełnienie
kryterium
Wniosek o przyjęcie do
przedszkola publicznego
Pisemne oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego

Pisemne oświadczenia
rodziców/opiekunów
prawnych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

4.

5.
6.

–2–

Kandydat którego rodzeństwo będzie kontynuowało
edukację przedszkolną w danym przedszkolu,
a w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego również
szkoły, w roku szkolnym na który prowadzona
jest rekrutacja
Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców
pracuje na terenie Gminy Biała.
Lokalizacja przedszkola jest bliżej miejsca
zamieszkania dziecka niż położenie przedszkola,
w którego obwodzie zamieszkuje kandydat.
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3

Kopia deklaracji
o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego
przez rodzeństwo kandydata

2

Pisemne oświadczenie
każdego z rodziców
Pisemne oświadczenia
rodziców/opiekunów
prawnych o miejscu
zamieszkania

1

2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 2. Traci moc uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Biała, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. poz. 253.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Robert Roden

