
UCHWALA NR XXIX/208/18
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do publiczego przedszkola i oddzialow przedszkolnych
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmine^ Ostrowek na drugim etapie postepowania

rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktow za kazde z tych kryteriow oraz dokumentow niezbednych
do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 131 ust. 4 i 6 w zwiazku z art. 29 ust. 2 pkt I ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) uchwala si?, co
nastepujc:

§ I. Okresla si? kryteria i odpowiadajace im liczby punktow stosowane w drugim etapie postepowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez Grmne Ostrowek, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XITT/88/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia kryteriow rekrutacji, liczby punktow za poszczegolne kryteria oraz dokumentow niezbednych
do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola i oddzialow przedszkolnych prowadzonych przez Gmin? Ostrowek.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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ZaJacznik do Uchwaly Nr XXIX/208/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 21 marca 2018 r.

KRYTERTA I ODPOWIADAJACE IM LICZBY PUNKTOW STOSOWANE W DRUGIM
ETAPIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBUCZNEGO PRZEDSZKOLA

I ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINI£ OSTROWEK

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kryterium

Rodzeristwo kandydata ucz^szcza do danego
przedszkola lub szkoly podstawowej (w
przypadku ubiegania si$ o przyjecie do
oddzialu przedszkolnego)
Oboje rodzicow (prawni opickunowie)
kandydata lub rodzic samotnie wychowujacy
dziecko pracuja , prowadzq dziatalnosc
gospodarcz^ lub dzialanosc rolnicza
podlegajaca ubezpiec/cniu KRUS
Kandydat zamieszkuje na terenie gminy

Wielodzietnosc rodziny kandydata:
- troje dzieci - 1 pkt
- czworo dzieci - 2 pkt
- pi^cioro i wiecej dzieci - 3 pkt
Kryterium dochodowe, w stosunku
procentowym do kwoty, o ktorej mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o swiadczeniach rodzinnych:
50% i mniej
powyzej 50% i mniej niz 100%
1 00% i wiecej

Liczba
punktow
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Dokumenty

Dane potwierdza dyrektor przedszkola lub
szkoly na podstawie dokumentacji bedacej
w posiadaniu przedszkola lub szkoty
podstawowej
Oswiadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego

Oswiadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego
Oswiadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego

Oswiadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego
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