UCHWAŁA NR XVIII/85/2016
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których
Gmina Nieborów jest organem prowadzącym
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 i poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 i z 2016 r. poz.35 i poz. 64) Rada Gminy Nieborów uchwala, co
następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe
o jednakowej wartości i odpowiadające im liczby punktów:
1) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą – 1 pkt;
2) czas pobytu kandydata w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie – 1 pkt;
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola – 1 pkt;
4) przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata – 1 pkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są:
1) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej placówki;
2) w przypadku kryterium określonego w pkt 1 i 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez
pracodawcę lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu
działalności gospodarczej;
3) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o planowanym
pobycie dziecka w placówce powyżej 5 godzin dziennie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 4. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do przedszkoli, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2015 r. poz. 1402).
2) uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/20/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r.
poz. 2392).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł

Id: 491EE799-BEBC-4D9B-AE66-325D61C732D0. Podpisany

Strona 2

