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UCHWAŁA NR 12/II/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których
Gmina Suchedniów jest organem prowadzącym, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania 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. poz. 1579 i poz.1948) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Rada Miejska w Suchedniowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka; szkole/przedszkolu – należy przez to rozumieć szkołę
podstawową/przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów.
§ 2. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz określa się dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Suchedniów jest organem
prowadzącym:
Lp.

Kryterium

1.

Oboje rodziców lub rodzic samotnie
wychowujący dziecko wykonują pracę na
podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.

2.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do
przedszkola/danej szkoły
Deklarowany czas pobytu dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
powyżej 5 godzin

3.

Wartości
kryterium
w punktach
10

5
2

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium
Zaświadczenie
o zatrudnieniu wystawione przez
pracodawcę w dacie okresu
rekrutacyjnego, zaświadczenie
z Urzędu Gminy lub zaświadczenie
o treści umowy zlecenia lub innej
umowy cywilnoprawnej, kopia
aktualnego wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej wraz
z oświadczeniem rodziców, że
nie uległa zawieszeniu.
Weryfikuje przedszkole/szkoła
Oświadczenie rodzica deklarującego
czas dziennego pobytu dziecka
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§ 3. 1. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium Komisja
rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo
w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym, a w przypadku braku rozstrzygnięcia dzieciom rodziców
pracujących.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 18/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów,
przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Małgorzata Styczeń

