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UCHWAŁA NR XXIII/196/17
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów
i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 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 i 1579) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest
organem prowadzącym wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.
1.

Kryterium
Rodzic samotnie wychowujący dziecko
lub oboje rodzice/prawni opiekunowie
pracują w pełnym wymiarze czasu pracy
lub prowadzą działalność gospodarczą
lub gospodarstwo rolne* albo studiują
w trybie dziennym
* Rodzic samotnie wychowujący
dziecko/Rodzice/opiekunowie nie
przebywają na urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawcz
ym/bezpłatnym/zdrowotnym.

2.

3.

Kandydat, który w ubiegłym roku brał
udział w postępowaniu rekrutacyjnym
i nie dostał się do tego
przedszkola/oddziału przedszkolnego
wskazanego w pierwszej pozycji
we wniosku o przyjęcie
Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły,
na obszarze którego swoją siedzibę
ma przedszkole.

Dokument niezbędny
do potwierdzenia kryterium
1. Praca w pełnym wymiarze:
Zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy wydane przez
zakład pracy.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego:
Potwierdzenie z KRUS o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego/lub nakaz płatniczy
(decyzja) o podatku rolnym.
4. Studiowanie w trybie dziennym:
Zaświadczenie uczelni wyższej
o pobieraniu przez rodziców nauki
w systemie dziennym.
Zaświadczenie dyrektora danego
przedszkola/oddziału przedszkolnego
o nieprzyjęciu kandydata w roku
ubiegłym.

Liczba
punktów
68

Oświadczenie zawierające klauzulę:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”.

8

16

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

4.

Rodzeństwo dziecka w kolejnym roku
szkolnym kontynuuje wychowanie
przedszkolne w danym przedszkolu
lub uczęszcza do szkoły podstawowej
w obwodzie, na obszarze którego swoją
siedzibę ma dane przedszkole.

5.

Dziecko, którego rodzina objęta jest stałą
opieką ośrodka pomocy społecznej,
z wyjątkiem świadczeń jednorazowych
lub objęta jest wsparciem asystenta rodziny
lub nadzorem kuratorskim
Rodzic samotnie wychowujący dziecko
lub oboje rodzice/prawni opiekunowie
pracują w pełnym wymiarze czasu pracy
poza Gminą Kolonowskie i ich dzieci
wymagają wielogodzinnej opieki

6.
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Zaświadczenie dyrektora danego
przedszkola o kontynuacji przez
rodzeństwo dziecka wychowania
przedszkolnego.
Lub
Zaświadczenie dyrektora szkoły
podstawowej, na obszarze którego swoją
siedzibę ma dane przedszkole
o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka.
1. Stała opieka i asystent rodziny:
Zaświadczenie z ośrodka pomocy
społecznej.
2. Nadzór kuratorski:
Zaświadczenie kuratora.
Zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy wydane przez
zakład pracy rodzica samotnie
wychowującego dziecko/obojga rodziców.
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2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów powinny być wystawione z datą obejmującą okres
rekrutacyjny.
§ 2.1. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, przekracza ilość
wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które
ustala kolejność przyjęcia do danej placówki.
2. W losowaniu mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie, którzy złożyli wnioski mające taką samą
liczbę punktów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XX/160/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem
prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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