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UCHWAŁA NR XXIV/185/2017
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej
prowadzonych przez Gminę Olszanka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez
Gminę Olszanka:
1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 30 punktów;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej na terenie Gminy Olszanka - 20 punktów;
3) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo, prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pobierających naukę w systemie dziennym, przy czym kryterium
to stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 10 punktów;
4) dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którego jedno z rodziców/opiekun prawny pracuje zawodowo,
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie
dziennym - 5 punktów;
5) dziecko, które w poprzednim roku brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostało się
do przedszkola - 5 punktów.
§ 2.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 w pkt 1, 2 i 5, są oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych kandydata, a w przypadkach określonych w § 1 pkt 3 i 4 odpowiednio
zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności
gospodarczej, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z uczelni
potwierdzające naukę w systemie dziennym.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja nie uwzględnia
danego kryterium.
§ 3. Traci moc uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Wanda Galant

