UCHWAŁA NR VII/26/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świeszyno na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
Na podstawie art. 20 c ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział
przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, na drugi etap postępowania rekrutacyjnego ustala
się następujące kryteria naboru wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów:
Kryteria

1.
2.
3.

4.

5.

Kandydat mieszka w miejscowości,
w której znajduje się przedszkole/oddział
przedszkolny.
Kandydat mieszka w miejscowości,
której odległość od przedszkola/oddziału
przedszkolnego nie przekracza 3 km.
Kandydat, którego rodzeństwo, będzie
kontynuowało edukację przedszkolną lub
obowiązek szkolny w szkole, w której jest
oddział przedszkolny, w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja.
Kandydat, którego oboje rodzice (prawni
opiekunowie) pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
Kandydat mieszka w miejscowości,
z której zorganizowany jest transport uczniów
i dzieci umożliwiający dojazd dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Liczba
punktów

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

10

Oświadczenie

10

Oświadczenie

10

Oświadczenie

5

Dokument potwierdzający
zatrudnienie, prowadzenie
gospodarstwa rolnego lub
pozarolniczej działalności
gospodarczej,
zaświadczenie z uczelni.
Oświadczenie

5

2. W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów określonych w drugim
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
rodzice/prawni
opiekunowie
składają
wraz
z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego odpowiednie
dokumenty lub oświadczenia.
3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie
kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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