
UCHWALA NRXIII/88/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteridw rekrutacji, liczby punktow za poszczcgolnc kryteria oraz
dokumentow niezbednych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania
rekrutacyjnego do publicznego przeds/kola i oddzialow przedszkolnych prowadzonych przez

< H n i i i c Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^d/ie gminnym ( t.j.: Dz. U. z
2015 r. poz. 1515, zm.: z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) art. 20c ust. 4 i 6 w zwi^zku z art. 20zf pkt 1
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm.: z 2014 r. poz.
7, z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co
nastepuje:

§ 1. 1. Okresla si? kryteria i odpowiadaja.ce im liczby punktow stosowane w drugim etapie
postepowania rekrutacyjnego do public/nego przcdszkola i oddziatow pr/edszkolnych w szkolach
podstawowych prowadzonych przez Gmine Ostrowek, zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do ninicjszej
uchwary.

2. Drugi etap postepowania rekrutacyjnego przeprowadzony jest wowczas, jezeli po przeprowadzeniu
pierwszego etapu postepowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddzial przedszkolny nadal dysponuje
wplnymi miejscami.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urze^lowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewod

Andrzei Woiewoda
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Zala.cznik do Uchwary Mr XlII/88/2016

Rady Gminy Ostrowek

/ dnia 31 marca 2016 r.

KRYTERIA I ODPOWIADAJF^CE IM LICZBY PKNKTOW STOSOWANE W DRUGIM
ETAPIE POSTEPOWANIA REKRUTACY.INEGO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I

ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINIJ OSTROWEK

L.p.

1.

3.
4.

5.

Kryterium

Rodzcristwo kandydata ucz^szcza juz do
danego przedszkola lub szkoJy
podstawowej (w przypadku ubiegania si$
o przyj^cie do odd/iahi przeds/kolncgo
w szkole)
Oboje rodzicow (prawni opiekunowie)
kandydata lub rod/ic samotnie
wychowujqcy dziccko pracuja., prowadzq.
dziatalnosc gospodarcza, !ub dziatalnosc
rolniczq podlcgaji\cq ubezpieczeniu
KRUS
Kandydat zamies/kuje na terenie gminy
W rodz.inie kandydata wyst^puje
wielodzietnosc: troje dzicci - 1 pkt,
czworo dzieci — 2 pkt, pi^cioro i wi^ccj -
3 pkt
Kryterium dochodowe, w stosunku
procentowym do kwoty. o ktorej mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lislopada
2003 r. o swiadczeniach rodzinnych:
50% i mniej
powyzej 50% i mnicj niz 100%
1 00% i powyzej

Liczba
punk tow

5

10

3
1-3

3-9

9
6
3

Dokumenty

Dane potwierd/a
dyrektor na podstawie
dokumentacji bed^ej w
posiadaniu przedszkola
lub szkoty podstawowej

Oswiadczenic rodzica

Oswiadc/enie rodziea
Oswiadczenie rodzica

oswiadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego kandydata

Rjidy
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