UCHWAŁA NR XXXVll/196/17

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 23 marca 2017r.

w

sprawie

określenia

kryteriów

rekrutacji

do

publicznego

przedszkola

i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.: poz. 1579, poz.1948} w
grudnia 2016r. Prawo
co

oświatowe

z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14

(Dz.U. z 2017r„ poz. 59}, Rada Miejska w Polanowie uchwala,

następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z

których organem

prowadzącym

liczbą

oddziałów

rekrutacyjnego do przedszkola i

1}

związku

punktów

przedszkolnych w

prowadzących

szkołach

postępowania

podstawowych, dla

jest gmina Polanów:

dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych)

dziennym lub

dla drugiego etapu

gospodarstwo rolne lub

pracujących

lub

studiujących

w trybie

pozarolniczą działalność gospodarczą-

1

punkt,
2) dzieci, które

mają rodzeństwo uczęszczające

3} dzieci, które

będą korzystać

z

pełnej

do przedszkola -1 punkt,

oferty przedszkolnej

(powyżej

podstawy programowej

wraz z posiłkami} -1 punkt.
§ 2. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa § 1 pkt 2-3 są oświadczenia
rodziców dzieci zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, a w przypadku określonym
w § 1 pkt 1 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców (opiekunów prawnych}
lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym lub zaświadczenie z
urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub informacja z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr Vl/22/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 lutego 2015r. w
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów.
§ 4. Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Polanowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.

