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Poz. 760
UCHWAŁA NR XXII/165/2017
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Rudniki uchwala:
§ 1.1. Uchwała określa kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rudniki.
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 lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria
dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów:
Lp.

Kryterium

1.

Oboje rodzice dziecka:
- wykonują pracę na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilno- prawnej,
- prowadzą gospodarstwo rolne,
- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
- uczą się w trybie dziennym.
Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.
Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka
w przedszkolu – 6 godzin i więcej /dotyczy
przedszkoli z wydłużonym czasem pracy/.

2.
3.

Wartość
punktowa
4

2
1

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium
Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
prowadzeniu pozarolniczej działalności
gospodarczej, nauce.
Oświadczenie rodziców.
Oświadczenie rodziców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§ 3. Traci moc uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Gładysz

