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Poz. 4687
UCHWAŁA NR XXIX/206/17
RADY GMINY W SKÓRCU
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
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, z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisów wprowadzających
ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 60) w związku z art. 131 ust. 4-6 oraz
art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),Rada Gminy
w Skórcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego
Przedszkola w Skórcu, liczba punktów przyznana każdemu z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Skórzec jest organem prowadzącym, liczba
punktów przyznana każdemu z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów –
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Pietrak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/17
Rady Gminy w Skórcu
z dnia 20 marca 2017 r.
Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola
w Skórcu, liczba punktów przyznana każdemu z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów

L.p.

Kryterium

1.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni/
świadczą pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy lub prowadzą działalność
gospodarczą lub posiadają gospodarstwo
rolne lub studiują/ uczą się w systemie
stacjonarnym
Kryterium stosuje się również do rodzica
pracującego, prowadzącego działalność
gospodarczą lub posiadającego
gospodarstwo rolne,
studiującego/uczącego się w systemie
stacjonarnym - samotnie wychowującego
dziecko
Dziecko, którego rodzice deklarują czas
pobytu powyżej 5 godzin dziennie
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
do przedszkola

2.
3.

4.

Kryterium dochodowe, w stosunku
procentowym do kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2013 r. o świadczeniach rodzinnych
do 100%
101 % - 130%
130% - 150%
Powyżej 150%

Liczba
punktów
15

2
5

od 2 do
10 pkt.
10
7
5
2

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium
zaświadczenie z zakładu pracy
(dotyczy obojga rodziców), aktualny
wpis do działalności gospodarczej,
w przypadku prowadzenia
gospodarstwa rolnego - decyzja
w sprawie wymiaru podatku /nakaz
płatniczy/, zaświadczenie
z uczelni,

Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów
Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów, dane potwierdza
Dyrektor na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu jednostki
Oświadczenie rodzica kandydata
o wysokości dochodu na osobę
w rodzinie, liczbie osób
w rodzinie oraz wysokości dochodu
w rodzinie będącej podstawą
obliczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie kandydata.

Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Pietrak
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/206/17
Rady Gminy w Skórcu
z dnia 20 marca 2017 r.
Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Skórzec jest organem prowadzącym , liczba punktów
przyznana każdemu z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

L.p.

Kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym,
zamieszkałe
w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje
oddział przedszkolny
Oboje rodzice/opiekunowie prawni/
świadczą pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy lub prowadzą działalność
gospodarczą lub posiadają gospodarstwo
rolne lub studiują/ uczą się w systemie
stacjonarnym
Kryterium stosuje się również do rodzica
pracującego, prowadzącego działalność
gospodarczą lub posiadają gospodarstwo
rolne, studiującego/uczącego się
w systemie stacjonarnym - samotnie
wychowującego dziecko
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły
podstawowej, w której funkcjonuje
oddział

2.

3.

4.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły
podstawowej, w której funkcjonuje
oddział przedszkolny

Liczba
punktów
15

10

5

5

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium
Oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania

Dokument poświadczający
zatrudnienie (od obojga rodziców),
zaświadczenie
z uczelni zawierające informację
o stacjonarnym systemie studiów

Oświadczenie rodziców, dane
potwierdza Dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej
w posiadaniu jednostki
Oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania

Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Pietrak

