UCHWAŁA NR XX/318/17
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina
Polkowice
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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935),
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. Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, liczbę punktów przyznaną danemu
kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
Liczba
Lp.
Kryterium
kryteriów
punktów
Dokumenty poświadczające zatrudnienie
Dziecko, którego rodzic
(od każdego z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku
samotnie wychowujący lub
oboje rodzice (prawni
samozatrudnienia zaświadczenie
opiekunowie) pracują, wykonują o wpisie w Centralnej Ewidencji
pracę na podstawie umowy
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zaświadczenie rozliczania się z ZUS-em
1. cywilnoprawnej, uczą się
30
lub Urzędem Skarbowym, itp.
w trybie stacjonarnym,
/ zaświadczenie z uczelni zawierające
prowadzą gospodarstwo rolne
informacje o stacjonarnym systemie
lub pozarolniczą działalność
gospodarczą - z udokumentostudiów / zaświadczenie z KRUS
o podleganiu ubezpieczeniu
wanym zatrudnieniem
społecznemu rolników
Dokumenty poświadczające zatrudnienie:
Dziecko, którego jeden
zaświadczenie z zakładu pracy,
z dwojga rodziców (prawnych
w przypadku samozatrudnienia
opiekunów) pracuje, wykonuje
zaświadczenie o wpisie w Centralnej
pracę na podstawie umowy
Ewidencji i Informacji o Działalności
cywilnoprawnej, uczy się
Gospodarczej, zaświadczenie rozliczania
2.
20
w trybie stacjonarnym, prowadzi się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym,
gospodarstwo rolne lub
itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające
pozarolniczą działalność
informacje o stacjonarnym systemie
gospodarczą - z udokumentostudiów / zaświadczenie z KRUS
wanym zatrudnieniem
o podleganiu ubezpieczeniu
społecznemu rolników
Dziecko, którego przynajmniej
jeden z rodziców (prawnych
opiekunów) lub rodzic samotnie Oświadczenie o rozliczaniu podatku
3. wychowujący rozlicza podatek
dochodowego od osób fizycznych
10
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach
w Urzędzie Skarbowym
w Polkowicach
4. Dziecko, którego rodzeństwo
Oświadczenie o uczęszczaniu
7
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uczęszcza lub uczęszczało do
tego samego przedszkola lub
do szkoły podstawowej,
w obwodzie której ma siedzibę
przedszkole
Zadeklarowanie przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub
rodzica samotnie
wychowującego dziecko
o korzystaniu przez niego
5. z pełnej oferty, tj. bezpłatnego
nauczania, opieki i wychowania
i posiłków (po czasie realizacji
podstawy programowej
w wymiarze 5 godzin) powyżej
8 godzin dziennie
Dziecko z rodziny korzystającej
z pomocy Ośrodka Pomocy
6. Społecznej, objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny

rodzeństwa kandydata do przedszkola
lub do szkoły podstawowej, w obwodzie
której ma siedzibę przedszkole

Oświadczenie o planowanym pobycie
dziecka powyżej 8 godzin dziennie

4

Oświadczenie o korzystaniu rodziny
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
objęciem nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
§ 3. Traci moc uchwała XVIII/283/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice (Dz. Urz. Woj.
Doln. poz. 1617).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Emilian Stańczyszyn
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