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UCHWAŁA NR XX/155/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice i odpowiadającą im liczbę punktów:
1) rodzice/opiekunowie prawni dziecka zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą
gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym - 5 punktów;
2) rodzice/opiekunowie prawni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3 punkty;
3) jedno z rodziców/opiekunów zatrudnione jest w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty;
4) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 5 punktów;
5) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału - 5 punktów.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5 są oświadczenia
rodziców (opiekunów prawnych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 4. Traci moc uchwała nr III/28/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zębowicach oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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