UCHWAŁA NR XV/119/2016
RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy
Żmigród:
Lp. Kryterium

Wartość
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

1.

Obydwoje rodzice ( opiekunowie prawni)
20
kandydata pracują, prowadzą działalność
gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły,
uczelni lub pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych).

2.

Deklarowany czas pobytu kandydata
w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin
dziennie

Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie
lub pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego).

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego
8
samego przedszkola ( innej formy wychowania
przedszkolnego)

Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie
lub pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego).

4.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym 6
od osób fizycznych gminy Nowy Żmigród jako
miejsca zamieszkania obojga rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub
kserokopia pierwszej strony zeznania
podatkowego z ostatniego roku
kalendarzowego.

5.

Jedno z rodziców (opiekunów prawnych)
5
kandydata pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły,
uczelni lub pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych).

6.

Wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub innych instytucji
wspomagających rodzinę

Informacja lub wniosek
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
innej instytucji.

15

4

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo
w przyjęciu przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - kandydatom
najstarszym.
3. Kryteria o których mowa w ust. 1 mają również zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Suski

Id: A4EFDBF6-FBBE-460B-AA4D-9441CC5BF3EA. Podpisany

Strona 2

