UCHWAŁA NR XXIX/236/17
RADY GMINY GRÓDEK
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gródek
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, 1579 i 1948), art. 131 ust. 4 i 6 , w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole, punkt przedszkolny oraz oddział przedszkolny w szkole
podstawowej;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka.
§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
na drugim etapie do przedszkola prowadzonego przez Gminę Gródek:
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 50 pkt;
2) dziecko, którego oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono zapewnienia całodziennego pobytu w przedszkolu 24 pkt;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy
rekrutacja - 6 pkt;
4) co najmniej dwoje dzieci z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola - 3 pkt;
5) dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu jest dłuższy niż 5 godz. - 0,5 pkt za każdą 1 godz.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1, tj.:
1) oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej,
wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, odbywaniu studiów w systemie dziennym lub
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i potrzebie zapewnienia dziecku całodziennego pobytu
w przedszkolu;
2) oświadczenie rodzica o kontynuowaniu przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej w roku szkolnym, którego
rekrutacja dotyczy;
3) oświadczenie rodzica o zgłoszeniu po raz pierwszy do przedszkola co najmniej dwojga dzieci z jednej rodziny;
4) oświadczenie rodzica, zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola, iż czas pobytu dziecka w przedszkolu
będzie dłuższy niż 5 godz.
§ 3. Traci moc uchwała nr IV/40/15 Rady Gminy Gródek z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 623) oraz
uchwała nr XV/131/16 Rady Gminy Gródek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Gródek (Dz. Urz. Woj. Podl.
poz. 1095).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieczysław Gościk
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