
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/206/2017 

RADY GMINY DOMINOWO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Dominowo. 

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

poz. 446 ze zmianami ) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji  oraz ustala się liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych   

przez Gminę Dominowo: 

a) rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, studiują w trybie stacjonarnym lub prowadzą działalność 

gospodarczą – 10 punktów, 

b) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 8 punktów, 

c) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy 

programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 6 punktów, 

d) Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy 

programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 5 punktów 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1: 

a) Oświadczenie rodziców o studiowaniu w trybie stacjonarnym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej, 

b) Kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/ 

prawnych opiekunów kandydata, 

c) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu ( do 8 godzin i powyżej 8 godzin) 

§ 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dominowo.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Marek Gierałka 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 2835


		2017-04-05T08:04:37+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




