
 

 

UCHWAŁA NR VII/69/2019 

RADY GMINY BUDRY 

z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Budry 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz 131 ust. 4, 5, 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się następujące kryteria naboru i liczbę punktów przyznanych tym kryterium w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których 

organem prowadzącym jest Gmina Budry. 

L.p. Opis kryterium Liczba 

punktów 

1. - rodzice /rodzic samotnie wychowujący dziecko/ prawni opiekunowie są zatrudnieni 

w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym: 

a) oboje rodziców /rodzic samotnie wychowujący/ prawni opiekunowie 

b) jeden rodzic / prawny opiekun 

 

 

 

 

5 pkt 

1 pkt 

2. - dochód na osobę w rodzinie dziecka przy czym: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której 

mowa art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 

 

3 pkt 

3. - orzeczone dysfunkcje dziecka stwierdzone przez poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną 
1 pkt 

§ 2.  Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych            

w § 1: 

1) pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w przypadku kryteriów określonych          

w § 1 pkt. 1, 2, orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określonych w § 1. pkt. 3; 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XL/207/2018 Rady Gminy Budry z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Budry. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 2708



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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Budry 

Jan Mełech 
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