UCHWAŁA NR XVII/92/2017
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Boćki
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, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boćki,
2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka (kandydata).
§ 2. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:
1) kandydat, który w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego - 10 punktów;
2) kandydat, którego oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych - 9 punktów;
3) kandydat, którego jeden z rodziców pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 10 ha fizycznych - 6 pkt,
4) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Boćki - 8 punktów;
5) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której mieści się przedszkole, do
którego ubiega się o przyjęcie - 7 pkt,
6) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, w którym ubiega się o przyjęcie -5 pkt,
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 są:
1) w przypadku kryteriów określonych w punktach 1, 2 i 3, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym, oświadczenie o prowadzeniu
pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego
powierzchni.
2) w przypadku kryteriów określonych w punktach 4-6, oświadczenia o spełnieniu tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

Id: BF1B5124-5221-428E-AE76-5F32FCDF9AFA. Podpisany

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski
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