UCHWAŁA NR XXXI/345/2017
RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny
2017/2018
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579.) w związku z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – przepisy wprowadzające
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 60) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/345/2017
Rady Miasta i Giny Szamotuły
z dnia 27 marca 2017 r.

L.p.

1.

Kryterium
Oboje rodziców/opiekunów pracujących (kryterium stosuje
się również w odniesieniu do rodzica uczącego
się/studiującego w trybie dziennym)

Sposób
potwierdzenia
spełniania kryterium
Zaświadczenie o
zatrudnieniu,
zaświadczenie z
uczelni
Zaświadczenie o
zatrudnieniu,
zaświadczenie z
uczelni
Zaświadczenie z OPS

L.
punktów

20

2.

Jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub uczy się /studiuje w
trybie dziennym

3.

Dziecko wychowywane w rodzinie o trudnej sytuacji
materialnej

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego Deklaracja
o 2
przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat
kontynuacji edukacji
przedszkolnej przez
rodzeństwo kandydata
w roku szk. 2017/18
Rodzeństwo kandydata jest absolwentem tego samego Oświadczenie rodzica 1
przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat.
/ opiekuna kndydata

5.

10

5

UZASADNIENIE
Uchwała niniejszaokreśla kryteria, które gmina stosuje w drugim etapie rekrutacji do przeszkoli, po
zastosowaniu w pierwszym etapie kryteriów, które określa prawo oświatowe. Uchwała została podjęta na
podstawie nowych przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające
Prawo oświatowe.

