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UCHWAŁA NR XXXIV/235/17
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
i poz. 949) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby
punktów:
1) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy,
umowy cywilnoprawnej, studiują w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 hektarów fizycznych – 10 pkt;
2) kandydat, którego jeden z rodziców (opiekun prawny) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy,
umowy cywilnoprawnej, studiuje w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych – 4 pkt;
3) kandydat, który w ubiegłym roku szkolnym nie został przyjęty do wybranego przedszkola, ale przyjęto go
na wolne miejsce w jednej z pozostałych placówek, a którego kandydaturę w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja ponownie zgłoszono do tego przedszkola – 6 pkt;
4) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru – 4 pkt;
5) kandydat, który zostanie zgłoszony do przedszkola jednocześnie ze swoim rodzeństwem – 4 pkt;
6) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 4 pkt.
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 są:
1) w przypadku kryteriów określonych w punktach 1 i 2, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu
pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
2) w przypadku kryteriów określonych w punktach 3 - 6, oświadczenia o spełnieniu tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
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§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/175/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem
prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 935).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Drzyzga

