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Poz. 2346
UCHWAŁA NR XXXIII/240/17
RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: określenia kryterium naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz 446 ze zm.), art 131 ust 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60),Rada Gminy w Ochotnicy Dolnej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli 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 Ochotnica Dolna.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/22/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Franciszek Ziemianek
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Poz. 2346

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/240/17
Rady Gminy Ochotnica Dolna
z dnia 27 marca 2017r

Kryteria
Dziecko objęte obowiązkiem
wychowania przedszkolnego
lub mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów

15

-

Dziecko obojga rodziców
pracujących lub uczących się
w systemie stacjonarnym

8

Rodzeństwo dziecka uczęszcza
do danego przedszkola

7

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę o
zatrudnieniu lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
albo zaświadczenie z uczelni lub szkoły.
Oświadczenie rodziców dziecka o uczęszczaniu jego rodzeństwa do przedszkola

