
w aprawie okreslenia kryteri6v, na drugim elapie postepowania r6krutacyinego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gmine Pietrowice Wi€lkie onz okre6lenia dokumentow
niezbQdnych do potwlerdzenia tych kryteri6w

Uchwah Nr XXIV/225l2017

Rady Gminy Pietrowico Wielkie

z dnia 20 metc. 2017 t .

Na podstawie art. 18ust 2 pki15 ustawyzdnaS marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tj.
Oz.U.z2016t poz.446 z p62n zm.) otaz atl.2U ust.2 ustawy zdnia 14grudnia 2016 r. Pzepisy
wprowadzajqce uslawe - Prawo oswiatowe ( Dz. U. 22017 t. poz.60), an 131 ust 4 i 6 ustawy z dnaa
14grudnia2016 r. Prawo oswiatowe (Dz O z2o1l t. poz.59)

Rada Gminy Pietrowice Wielki€

uchwala

Okresla sie nastepujqce kMeria oraz odpowiadajqcq im liczbq punktOw na drugrm etapie
postepowanra rekrutacyjnego do peedszkoli publicznych prowadzonych przez GminQ Pietrowice
Wielkie:
1) kandydat zamieszkuie w miejscowosci gdzie znajdlje sie pzedszkole, do ktdrego

przeprowadzana jesl rekrulacja - liczba punktow 12,
2) oboje rodzic6w (opaekun6w prawnych) kandydala pracujq zawodowo. studiuiE lub uczE siq w

trybie dziennym albo wykonujq rolniczq lub pozarolnlczq dziatalnosc gospodarczq - 8 punkt6w
3) kandydat, kt6rego rodzehstwo kontynuuje edukacje przedszkolnq w przedszkolu, w kt6rym

odbywa sie postepowanie rekrulacyjne okreslone nrniejszq uchwaq - 3 punkty
4) kandydat z plac6wka opiekuiczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objqtej nadzorem

kuralorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty
5) kandydat, kl6rego iylko jeden z rodzicdw pracuje lub studiuie w trybie staclonarnym lub uczy sae w

trybie dziennym - l punkl

s1

s2

Spetnianie kryterium lub kryteriow o kt6rych mowa w S 1 jest potwierdzane oswiadczenEm rodzicdw
(opiekun6w prawnych) kandydala.

s3

Traci moc uchwala nr lV/40/2015 Rady Gm ny Pielrowice Wielkie z dnia 29 slycznia 2015 r. w sprawie
okreslenaa kryteri6w na drugim etapie postQFtowania rektutacyjnego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez GminQ Pietrowice Wielkie oraz okreslenia dokument6w niezbednych do
polwierdzenia tych kryteriow.

s4

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowiGminy Pietrowice Wielkie.

s5

Uchwala wchodzi w zycie po uplw,e 14 dnr od daty opublrkowanta w^Dzienniku Uazqdowym
Wojew6dztwa Shskieg. /l

PF,zE '!ODd.l lgZAcY
H,.iy untoYl,othftew'6rrb

I Ll
dentll J Mbrctnek

AADA GMINY
i're trowice Wietkie


