
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/173/17 

RADY GMINY LIPKA 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

446 ze zm.), oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59) Rada Gminy Lipka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Lipka: 

1) podleganie kandydata rocznemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego 40 pkt; 

2) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub 

pobieranie nauki w systemie dziennym      20 pkt; 

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, (ponad 

podstawę programową)        10 pkt 

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola      5 pkt. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów opisanych w ust. 1 są: 

1) oświadczenie rodziców o podleganiu kandydata rocznemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego; 

2) oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieranie 

nauki w systemie dziennym; 

3) deklaracja rodziców kandydata o korzystaniu przez niego z pełnej oferty przedszkola, (ponad podstawę 

programową); 

4) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipka nr XII/91/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Lipka 

(-) Krzysztof Olczak 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1409
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