
 

 

UCHWAŁA NR V/28/2015 

RADY GMINY W LIPNIE 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art.20 zf. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznego przedszkola dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Lipno, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz 

dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia. 

Lp Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium 

Wartość             

kryterium 

w punktach 

1 Aktywność zawodowa rodziców, opiekunów prawnych   kandydata Zaświadczenie o zatrudnieniu 

z zakładu pracy lub oświadczenie na 

wniosku o przyjęcie do przedszkola 

Oboje             

rodzice : 8 Jeden 

z rodziców 4 

2 Rodzeństwo kandydata przyjęte do tego samego przedszkola na rok 

szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja 

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

1 

3 Kandydat nie przyjęty w ubiegłym roku szkolnym do przedszkola 

publicznego 

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

1 

4 Zameldowanie na pobyt stały w Gminie Lipno rodziców, opiekunów 

prawnych kandydata 

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

1 

5 Dziecko z rodziny objętej Pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z powodu problemów opiekuńczo    wychowawczych, 

nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

1 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lipno 

(-) Andrzej Michalski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 marca 2015 r.

Poz. 1366
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