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UCHWAŁA NR III/9/19
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 996 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria i liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie:
1) rodzic samotnie wychowujący kandydata pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę/studiuje w trybie
dziennym - 20 punktów;
2) oboje rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę/studiują w trybie dziennym - 20 punktów;
3) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego mieści się przedszkole
pierwszego wyboru - 10 punktów;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny - 3 punkty;
5) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - 2 punkty;
6) kandydat, którego rodzice wskazali we wniosku wg preferencji dane przedszkole jako przedszkole
pierwszego wyboru - 1 punkt.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, w odniesieniu do:
1) kryterium określonego w pkt 1 i 2 - odpowiednio: zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę
lub zleceniodawcę rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców; oświadczenie
rodzica samotnie wychowującego kandydata lub każdego z rodziców o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
lub pozarolniczej działalności gospodarczej; zaświadczenie wydane przez szkołę/szkołę wyższą, w której
rodzic samotnie wychowujący kandydata lub każdy z rodziców pobiera naukę/studiuje w trybie dziennym;
2) kryterium określonego w pkt 3, 4 i 5 - oświadczenie rodzica.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Zawadzkie.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel

