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UCHWAŁA NR XXX/152/2017
RADY GMINY JEMIELNO
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Jemielno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 446 ze. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Jemielno uchwala, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jemielno ustala się kryteria, wraz
z liczbą przyznanych im punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
L.p.

Kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania
przedszkolnego

2.

Dziecko 5-lub 3- 4-letnie, które ma prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego
Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują/
pracuje lub prowadzą/prowadzi działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne w obwodzie
szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy krewni
kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający
rodziców/rodzica samotnie wychowującego
w zapewnieniu dziecku
należytej opieki
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej
szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny
i punkt przedszkolny

3.

4.

5.

Wartość
punktowa
30

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielno.

20
15

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Dane potwierdza dyrektor
szkoły na podstawie
dokumentacji szkoły
Oświadczenie podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczenie o miejscu pracy
rodziców/ opiekunów
prawnych

5

Oświadczenie rodzica

5

Oświadczenie rodzica
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§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Jemielno z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielno, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Jemielno:
K. Grochowina

