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Poz. 938
UCHWAŁA NR XXIII/164/2017
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów
i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, 1948) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, wartość punktową
kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w przypadku uzyskania równorzędnych wyników
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami:
Lp.

Kryterium

1.

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki
Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy lub którego
rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną
w placówce Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy.
Kandydat, którego co najmniej jedno/en
z rodziców/opiekunów prawnych pracuje na terenie Gminy
Lubrza.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły
podstawowej lub gimnazjum na terenie Gminy Lubrza.
Kandydat, który będzie korzystać z pełnej oferty
przedszkolnej powyżej podstawy programowej.

2.

3.

4.
5.

Wartość
kryterium
w punktach

Dokumenty
potwierdzające
spełnienie kryterium

6

pisemne oświadczenie
rodzica

3

pisemne oświadczenie
rodzica

2

pisemne oświadczenie
rodzica

2
2

pisemne oświadczenie
rodzica
pisemne oświadczenie
rodzica

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2015 r. poz. 785).
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Szwadowska

