UCHWAŁA NR XL/230/18
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu
kryterium określonej liczby punktów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały kryteria drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych
przez Gminę Dobiegniew i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się
każdemu kryterium określoną liczbę punktów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Traci moc uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola/przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XL/230/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 22 lutego 2018 r.
Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego,
Kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59 ze zm.)
punktacja
Kryteria ustawowe –
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy
Prawo oświatowe kryteria
ustawowe mają jednakową
wartość.
Na potrzeby rekrutacji
każdemu z kryteriów nadano
wartość 10 pkt.

Kryteria dodatkowe określone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym punktacja - dokumenty potwierdzające ich spełnianie
Lp.

Kryterium

1.

Oboje rodzice/opiekunowie
prawni dziecka pracują,
odbywają staż lub uczą się
w systemie stacjonarnym
Jeden z rodziców/opiekunów
prawnych dziecka pracuje,
odbywa staż lub uczy się
w systemie stacjonarnym

2.

3.

4.

Liczba
punktów
6

Dziecko wymaga objęcia
pomocą psychologicznopedagogiczną na terenie
przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole
Rodzeństwo dziecka uczęszcza
do tego samego przedszkola.
W przypadku oddziału
przedszkolnego w szkole
spełnia w tej szkole obowiązek
szkolny
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Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów
- zaświadczenie o zatrudnieniu,
- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego,
- aktualna informacja z CEIDG,
- zaświadczenie z urzędu pracy
o odbywaniu stażu,
- zaświadczenie z uczelni zawierające
informacje
o systemie studiów
i planowanym terminie ich ukończenia

3

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej
w sprawie objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną na terenie
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

2

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
dziecka
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5.

6.

Rodzina dziecka objęta opieką
ośrodka pomocy społecznej, ze
wskazaniem do umieszczenia
dziecka
w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole
Rodzina dziecka objęta
nadzorem kuratorskim
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dokument wydany przez ośrodek pomocy
społecznej, wskazujący na potrzebę
umieszczenia dziecka w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w szkole

1

dokument poświadczający objęcie rodziny
dziecka nadzorem kuratorskim
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