
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/195/2017 

RADY GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich wartości punktowej do II etapu postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łambinowice 

Na podstawie art. 131 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Gminy Łambinowice uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Łambinowice. 

§ 2. Ustala się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz ich 

wartości punktowe: 

Lp. Kryterium Wartość 

punktowa 

1. Dziecko w roku szkolnym, na który odbywa się nabór podlega obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

5 punktów 

2. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony 

w pełnym wymiarze czasu pracy lub przynajmniej jedno z rodziców osobiście prowadzi 

działalność gospodarczą lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego 

4 punkty 

3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu 3 punkty 

4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin 2 punkty 

5. Dziecko będzie kontynuowało naukę w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Łambinowice 

2 punkty 

 Maksymalna ilość punktów w rekrutacji  16 punktów 

§ 3. Kandydatowi ubiegającemu się o przyjęcie do przedszkola, w którym nie organizuje się oddziału  

8-godzinnego, punkty za określone w § 2 w pkt 4 tabeli kryterium przyznaje się automatycznie, bez 

dodatkowych oświadczeń i dokumentów. 

§ 4.1. Spełnianie kryterium ustalonego w § 2 w pkt 1 tabeli potwierdza się kopią dokumentu zawierającego 

datę urodzenia dziecka. 

2. Spełnianie kryterium ustalonego w § 2 w pkt 2, 3, 4 i 5 tabeli potwierdza się oświadczeniem rodzica 

składającego wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2017/2018. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Jarosław Gawlik 
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