
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/320/2017 

RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  

dla których gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 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 Miejska Ruciane-Nida 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, dla których Gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów, jak niżej: 

1) Dzieci 5 i 6 letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne                            50 pkt 

2) Dzieci, których obydwoje rodzice pracują - pobyt dziecka 9h dziennie                     40 pkt 

3) Dzieci, których jeden z rodziców pracuje - pobyt dziecka 9h dziennie                       30 pkt 

4) Dzieci, których obydwoje rodzice pracują  - pobyt dziecka 5h dziennie                     20 pkt 

5) Dzieci, których jeden z rodziców pracuje   - pobyt dziecka 5h dziennie                     10 pkt 

6) Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola, oddziału przedszkolnego 5 pkt 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w §1, rodzice (prawni opiekunowie) 

składają oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać 

weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Ruciane-

Nida jest organem prowadzącym.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogdan Słabek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1639
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