
 

 

UCHWAŁA NR XXV/201/2017 

RADY GMINY RYCZYWÓŁ 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz  dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ryczywół. 

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

Poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59) w zw. z art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 60)  Rada Gminy Ryczywół 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Ryczywół: 

1) status zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych - każdy z rodziców/opiekunów prawnych pracuje 

zawodowo lub prowadzi gospodarstwo rolne – 4 pkt, (w przypadku jeżeli pracuje tylko jeden 

rodzic/opiekun prawny przyznaje się 2 pkt), 

2) dziecko którego rodzeństwo korzysta z usług przedszkola – 3 pkt, 

3) deklarowany pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt. 

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

oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji 

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

przepisach. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 marca 2015 r.  w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Ryczywół. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Michał Bogacz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2598
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