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UCHWAŁA NR XXIX/210/2017
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsza, określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsza na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz
z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
Jan Minosora
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Załącznik
do uchwały nr XXIX/210/2017
Rady Gminy Lubsza
z dnia 23 lutego 2017 r.
Poz.

Kryterium

Liczba
punktów

1.

Przedszkole wskazane we wniosku jest
najbliżej położonym przedszkolem
od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca
pracy jednego z rodziców

30

2.

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego
Dziecko obojga rodziców pracujących
zawodowo, prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą, gospodarstwo
rolne lub pobierających naukę w systemie
dziennym, przy czym kryterium to stosuje
się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko

45

Dziecko, którego rodzeństwo
w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja będzie kontynuowało w tym
samym przedszkolu edukację przedszkolną

8

3.

4.

20

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania spełnienia
kryterium
oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania dziecka/dokument
potwierdzający miejsce pracy rodzica
(jeżeli informacja ta nie została zawarta
w dokumencie poświadczającym
zatrudnienie /studiowanie)
oświadczenie rodziców kandydata
odpowiednio zaświadczenie z zakładu
pracy o zatrudnieniu, oświadczenie
o prowadzeniu pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz
poświadczenie rozliczania się
z Urzędem Skarbowym, zaświadczenie
z urzędu gminy o posiadaniu
gospodarstwa rolnego, zaświadczenie
z uczelni potwierdzające naukę
w systemie dziennym
-

