Projekt
z dnia 9 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 59 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515
z późn. zm.)
Rada Gminy
Goczałkowice –Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ,
którym przyznaje się następującą liczbę punktów:
1) praca zawodowa rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w oparciu o stosunek pracy lub umowę
cywilnoprawną ,prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej
lub pobieranie nauki w trybie dziennym– liczba punktów 4,
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola , którego dotyczy rekrutacja – liczba punktów 2,
3) udział kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym w poprzednim roku szkolnym w wyniku którego
nie został przyjęty do przedszkola – liczba punktów 2,
4) uczęszczanie kandydata do żłobka lub klubu dziecięcego w roku szkolnym poprzedzającym zapisy do
przedszkola - liczba punktów 2.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio :
1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu , zaświadczenie z szkoły zawierające informacje o systemie
nauki ,oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej,
2) w przypadku kryteriów 2-4 oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 4. Traci moc uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 marca 2015r.
§ 5. Uchwała wchodzie życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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