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Poz. 682
UCHWAŁA NR VI/30/2019
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla
poszczególnych kryteriów.
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 i art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami: Dz. U. z 2017 poz. 949, poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,
poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zwierzyn
Mariusz Krzyżanowski
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Załącznik
do uchwały Nr VI/30/2019
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 lutego 2019 r.
Kryteria naboru

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kryterium
Rodzic / opiekun prawny
samotnie wychowujący dziecko
(kandydata)
Oboje rodzice/opiekunowie
prawni dziecka (kandydata)
pracują, odbywają staż lub uczą
się w systemie stacjonarnym

Dziecko (kandydat) wymaga
objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną na terenie
przedszkola
Rodzeństwo dziecka (kandydata)
będzie kontynuowało edukację
przedszkolną w danej placówce
lub zgłoszenie do placówki
jednocześnie dwojga dzieci
Rodzina dziecka objęta opieką
ośrodka pomocy społecznej, ze
wskazaniem do umieszczenia
dziecka w przedszkolu
Deklaracja pobytu kandydata
w przedszkolu powyżej 7 godzin
dziennie.

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

8

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4

- 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

2

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka

1

dokument wydany przez ośrodek pomocy społecznej,
wskazujący na potrzebę umieszczenia dziecka
w przedszkolu

1

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

