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UCHWAŁA NR XXII-246/17
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów:
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, ubiegające się o przyjęcie
do przedszkola - 30 pkt;
2) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym - 10 pkt;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu - 10 pkt;
4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły prowadzonej przez gminę Baborów - 5 pkt;
5) przedszkole położone w miejscu pracy jednego z rodziców- 5 pkt.
§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie
składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać
weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Baborów oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Baborowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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