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UCHWAŁA NR XXX/162/2017
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego oraz punktów przedszkolnych
i oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świerzawa:
1) dziecko objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego – 10 punktów,
2) dziecko rodziców albo rodzica samotnie wychowującego, którzy muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi – 5 punktów,
3) dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną - 4 punkty,
4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola – 3 punkty,
5) czas pobytu dziecka w przedszkolu wykracza poza realizację podstawy programowej i jest dłuższy
niż 5 godzin dziennie – 3 punkty.
§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1 oraz w § 2 rodzice/opiekunowie
prawni składają oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w niniejszej uchwale, dołączane do wniosku
o przyjęcie, odpowiednio do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w danej szkole
podstawowej.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrująca
wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
3. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 3. Dyrektor placówki określi wzór wniosku o przyjęcie do danej placówki.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–2–

Poz. 2724

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:
P. Kisowski

