UCHWAŁA NR XXXV/237/17
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez
Gminę Lipowa przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w
związku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
446 z późn. zm. )
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla
których Gmina Lipowa jest organem prowadzącym:
1) Kandydat mieszka w miejscowości gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła z oddziałami przedszkolnymi, do
którego przeprowadzana jest rekrutacja - liczba punktów 50
2) Rodzice/opiekunowie prawni, bądź osoby samotnie wychowujące kandydata pracują zawodowo, uczą się w
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a dochód w rodzinie
nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych – liczba punktów 30
3) Rodzice/opiekunowie prawni, bądź osoby samotnie wychowujące kandydata pracują zawodowo, uczą się w
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a dochód w rodzinie
mieści się w przedziale od 101 % do 150 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych - liczba punktów 20
4) Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało w roku szkolnym w którym przeprowadzana jest rekrutacja
edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole – liczba punktów 5
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt. 1- 4 są odpowiednio:
1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, zawarte we wniosku, dotyczące miejsca zamieszkania
kandydata.
2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu,
prowadzeniu gospodarstwa lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o dochodzie na osobę w rodzinie
kandydata.
3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu,
prowadzeniu gospodarstwa lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o dochodzie na osobę w rodzinie
kandydata.
4) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego
przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Lipowa przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipowa
Andrzej Binda
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