
UCHWAŁA NR XXXII/293/2017
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U.2016.446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz.U.2017.59) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole 
podstawowej,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§ 2. Dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ustala się następujące kryteria oraz ich 
wartość punktową:

1) dwoje rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu  lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi 
działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym - wartość kryterium:10 punktów.

2) jeden z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi 
działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym - wartość kryterium: 6 punktów.

3) przynajmniej jeden z rodziców kandydata jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna - 
wartość kryterium: 3 punkty.

4) rodzina kandydata korzystała w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku ze świadczeń 
pomocy społecznej z uwagi na trudną sytuację rodzinną - wartość kryterium: 2 punkty.

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub szkoły w tym samym zespole oświatowym - wartość 
kryterium: 1 punkt.

§ 3. Dokumentami potwierdzajacymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

1) zatrudnienie rodzica - zaświadczenie wydane przez pracodawcę,

2) pobieranie nauki w systemie dziennym - zaświadczenie ze szkoły/uczelni,

3) prowadzenie działalności gospodarczej - aktualne potwierdzenie z CEIDG,

4) prowadzenie gospodarstwa rolnego - decyzja wymiarowa podatku rolnego,

5) osoba bezrobotna - zaświadczenie z urzędu pracy,

6) korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
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7) uczęszczanie rodzeństwa do tego samego zespołu oświatowego - oświadczenie rodzica,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

  

 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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