UCHWAŁA NR XXXII/243/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kisielice i liczby punktów przyznanych każdemu z kryterium oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Kisielice:
Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach
3

1.

Dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (ze względu na pracę
zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców/ opiekunów
prawnych)

2.

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego
został złożony wniosek

2

3.

Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej
i jest objęte pomocą publiczną

2

§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) informacja rodziców/ opiekunów prawnych o zatrudnieniu - zaświadczenie z zakładu pracy;
2) informacja rodziców/opiekunów prawnych o prowadzeniu działalności gospodarczej - aktualny odpis
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) informacja rodziców /opiekunów prawnych o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego oświadczenie;
4) informacja rodziców/opiekunów prawnych, że rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w tym
przedszkolu;
5) oświadczenie o objęciu rodziny opieką przez ośrodek pomocy społecznej.
§ 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
o przyjęciu kandydata do przedszkola, decyduje data urodzenia dziecka tj. przyjmowane jest najstarsze dziecko.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek
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