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UCHWAŁA NR 145/XXVI/2017
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz liczbę punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Piątnica:
1) kandydat podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 50 pkt;
2) kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica lub obojga rodziców pracującego(ych),
prowadzącego(ych) gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego(ych) się
w systemie stacjonarnym - 40 pkt;
3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola - 30 pkt;
4) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub z rodziny ze wsparciem asystenta rodziny - 20 pkt;
5) kandydat, którego zgłoszony czas pobytu w przedszkolu jest dłuższy niż 5 godzin - 10 pkt;
6) kandydat, którego co najmniej jedno z rodziców pracuje na terenie Gminy Piątnica - 10 pkt.
§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są oświadczenia
rodzica (rodziców).
§ 3. Przez rodzica kandydata rozumie się także jego prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad nim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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