
FTADA GMINY
Dletrowice Wielkie

w 6pra\rie okre6lenia kryt€ri6w na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego do prz6d6zkoli
publicznych prowadzonych pruez GminQ Pietrowice Wi€lki€ oraz ok.e6lenia dokumont6w
niezbednych do potrvierdzenia tych kryteriow

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samoeqdzie gminnym (t.l
Dz. U. z 2016 t. poz 446 z p62n zm ) oraz arl. 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Pzepisy
wprowadzajqce ustawQ - Prawo oswialowe ( Dz. U 22017 t poz 60), art 131 ust 4i6ustawyzdnia
14 grudnia 2016 r Prawo oswialowe (D2 U 22017 t poz 59)

Uchwala Nr XXIV/2251201?

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 20 marca 20'17 r.

Rada Gminy Pi€trowice Wi€lki€

uchwala

Okresla sie nastepujEce kryletia aez odpowiadajqcq im liczbe punktow na drugim etapie
postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli pubiicznych prowadzonych przez Gmine Pietrowice
Wielkie:
1) kandydat zamieszkuje w mielscowosci gdzie znajduje siQ przedszkole. do kt6rego

przeprowadzana jesl rekrutacia - liczba punktow'12
2) oboje rodzic6w (opiekun6w prawnych) kandydata pracujq zawodowo studiujq lub uczq sie w

trybie dz ennym albo wykonulA rolniczq lub pozarolniczQ dzralalnoSC gospodarczE - 8 punklow
3) kandydat kt6rego rodzefistwo kontynuule edukacje przedszkolnq w przedszkolu, w klo.fn

odbylva sie postepowanie rekrutacyjne okreslone niniejszq uchwalq - 3 punkty
4) kandydat z plac6wki opiekuiczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objQtej nedzorem

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 punkiy
5) kandydat, kt6rego lylko jeden z rodzic6w pracule lub sludiuje w trybie stacjonarnym lub uczy siQ w

trybie dzienn),rn - 1punkt
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Wykonanae uchwaly powierza sie W6jlowrGminy Pietrowice Wielkie.

s5

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Uzgdowym
wojew6dztwa Sqskiego.

Spelnranie krytenum lub kMen6w, o kt6rych mowa w S 1 jest potwierdzane oswiadczeniem rodzic6w
(opiekun6w prawnych) kandydala.
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Traci moc uchwala nr lV/40/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawe
okreslenia kryterow na clrug m etapie postepowania rekrutacyjnego do pEedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gmrn? Pelrowice Wielkie oraz okresenia dokumentow niezbQdnych do
poiwierdzenia tych kryteri6w.
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