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UCHWAŁA NR XLVI/204/2017
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016
r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzają ustawę
– Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ) Rada Gminy w Iwaniskach uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Iwaniska.
L.p.
1.

2.
3.
4.

Kryterium
Zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów, wykonywanie pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, pobieranie nauki w systemie dziennym, prowadzenie gospodarstwa
rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej; kryterium stosuje się również do
rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowujące dziecko.
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Zatrudnienie jednego z rodziców /prawnych opiekunów
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej placówki

Liczba
punktów
5

3
2
2

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:
1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
2) Kopia orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału
przedszkolnego lub szkoły.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ścibisz

