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UCHWAŁA NR XXII.169.2017
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Chrząstowice
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 i poz. 1948) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy
Chrząstowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzania tych kryteriów:
Lp.

KRYTERIUM

1

Dziecko obojga rodziców pracujących/
studiujących w systemie stacjonarnym,
prowadzących gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność
gospodarczą

2

Dziecko wychowywane przez
samotnego rodzica pracującego
w co najmniej niepełnym wymiarze
czasu pracy
Deklarowany czas pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godzin
dziennie
Dziecko co najmniej jednego rodzica,
którego udział w podatku dochodowym
zasila budżet gminy Chrząstowice
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego
samego przedszkola, oddziału
przedszkolnego, punktu przedszkolnego

3

4

5

LICZBA
PUNKTÓW
20

10

DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW
dokument potwierdzający zatrudnienie od każdego
z rodziców w formie oświadczenia/zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym
systemie studiów, kopia decyzji w sprawie wymiaru
podatku rolnego, aktualny wpis do działalności
gospodarczej
oświadczenie, że rodzic sam wychowuje dziecko,
dokument potwierdzający zatrudnienie

8

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka
powyżej 5 godzin dziennie

7

oświadczenie rodzica o udziale w podatku
dochodowym zasilającym budżet gminy
Chrząstowice
_____________

5

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których
mowa w § 1, obowiązują również w odniesieniu do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego
w publicznych szkołach podstawowych.
§ 3. Traci moc uchwała nr V.31.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chrząstowice.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Warzecha

