UCHWAŁA NR XXII/128/2017
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kiełczygłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art.131 ust. 4-6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131, ust. 4, ust. 5,
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kiełczygłów:
1) dziecko, które w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia przygotowania przedszkolnego –
30 pkt;
2) dzieci obojga rodziców pracujących - 25 pkt – jeden rodzic pracujący, 50 pkt - oboje rodziców pracujących;
3) dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu oraz ich rodzeństwo- 20 pkt;
4) dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola – 5 pkt za każdą godzinę pobytu powyżej 5 godzin
dziennie;
5) dzieci uczęszczające do Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie
do przedszkola – 10 pkt.
§ 2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 są:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
2) aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed złożeniem wniosku rekrutacyjnego) ze strony
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej;
4) oświadczenie rodziców dotyczące deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym;
5) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Swędrak
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