DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1044

Data: 2017-04-05 14:35:54

UCHWAŁA NR XXIV.187.2017
RADY GMINY W WILKOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków
Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Wilków:
1) kandydat podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu – 5 pkt;
2) praca zawodowa obojga rodziców/prawnych opiekunów kandydata – 4 pkt;
3) praca zawodowa jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata – 2 pkt;
4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 3 pkt;
5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w obwodzie, na terenie którego mieści się
wybrane przedszkole/oddział przedszkolny – 2 pkt;
6) objęcie jednego lub obojga rodziców kandydata pomocą społeczną lub świadczeniami rodzinnymi – 2 pkt.
§ 2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie
składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu,
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.
§ 4. Traci moc uchwała nr V.24.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilków (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 667).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Ostrowski

