UCHWAŁA NR RG.0007.187.2017
RADY GMINY KOBIÓR
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz.446 ze zm.), art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) oraz art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59)
Rada Gminy
uchwala:
§ 1.
Ustala się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Kobiór następujące kryteria jakie mogą być brane pod uwagę oraz przyznaje się danemu kryterium
następującą wartość punktową:
1) rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są zatrudnieni, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą
się w trybie dziennym, lub prowadzą działalność gospodarczą, lub prowadzą gospodarstwo rolne - 32 pkt.
2) rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało w kolejnym roku szkolnym edukację w tym samym przedszkolu 16 pkt.
3) rodzina dziecka objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 8 pkt.
4) rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zadeklarowali obowiązek podatkowy w podatku od osób fizycznych
i rozliczają/a się z tego tytułu w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie - 4 pkt.
5) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin i trzy posiłki dziennie - 2 pkt.
6) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1518 ze zm.) - 1 pkt.
§ 2.
Określa się, że dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych w § 1 są:
1) określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu
działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
2) określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica,
3) określonego w pkt 3 - dokument poświadczający objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny,
4) określonego w pkt 4 - oświadczenie o rozliczaniu podatku
o zamieszkaniu na terenie Gminy Kobiór - oświadczenie rodzica,

dochodowego

rodziców,

oświadczenie

5) określone w pkt 5 - oświadczenie rodzica,
6) określonego w pkt 6 - oświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Id: C829DEFA-E0A0-4B07-B55C-BDF6BF1A4D44. Podpisany

Strona 1

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Przemysław Sawicki
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