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Poz. 977
UCHWAŁA NR XXXII/163/2017
RADY GMINY W BOJADŁACH
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych
kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Bojadła na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów:
L.p.

1

2

3

4

Kryterium
Pozostawanie obojga rodziców
(opiekunów prawnych)/ rodzica
samotnie wychowującego dziecko
w zatrudnieniu lub prowadzenie przez
nich działalności gospodarczej.
Pozostawanie jednego z rodziców/
opiekunów prawnych dziecka
w zatrudnieniu lub prowadzenie przez
niego działalności gospodarczej.
Korzystanie prze rodzeństwo dziecka
z wychowania przedszkolnego w tym
przedszkolu.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej realizacji podstawy
programowej (powyżej 5 godzin
dziennie).

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

10

Oświadczenie o pozostawaniu
w zatrudnieniu lub o prowadzeniu
działalności gospodarczej.

5

Oświadczenie o pozostawaniu
w zatrudnieniu lub o prowadzeniu
działalności gospodarczej.

2

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
do przedszkola.

4

Oświadczenie o planowanym pobycie
dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, na wolne miejsca, dzieci
i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 595)
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy w Bojadłach

Justyna Szopa

