
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/193/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół 

podstawowych, przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzyno oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 

Lp. Kryteria  Wartość kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły 3 - 

2. Rodzic/opiekun prawny pracuje 

w miejscowości, w której się znajduje dana 

placówka oświatowa 

2 Dokument potwierdzający 

zatrudnienie 

3. Zatrudnieni są oboje rodzice/opiekunowie 

prawni 

1 Dokument potwierdzający 

zatrudnienie 

§ 2. Określa się następujące kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

Przedszkola Publicznego w Węgorzynie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 

Lp. Kryteria Wartość  

kryterium  

w punktach 

Dokument 

Potwierdzający 

spełnianie 

kryterium 

1. Zatrudnienie obojga rodziców 4 Dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie 

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do 

przedszkola i będzie uczęszczało 

3 Deklaracja o 

kontunuowaniu wychowania 

przedszkolnego 

3. Rodzic deklaruje pobyt dziecka, co najmniej 

do godziny 15 

2 Deklaracja 

rodzica o godzinach 

pobytu dziecka w przedszkolu 

4. Jeden z rodziców pracuje 1 Dokument 

potwierdzający zatrudnienie 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego im. Króla Lwa 

w Węgorzynie (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 815 z dnia 11 marca 2015 r.) zmieniona uchwałą Nr VI/31/2015 Rady 

Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów 

drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Węgorzyno 

(Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1334 z 10 kwietnia 2015 r.). Traci moc uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej 

w Węgorzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Węgorzyno (Dz. U. Woj. Zach. 

poz. 1333 z dnia 10 kwietnia 2015 r.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Węgorzyno. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan Mazuro 
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