UCHWAŁA NR XLVI/293/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli
Na podstawie art. 131 ust. 4 – 6 i 8 - 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach
ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Ozimek zwanych dalej przedszkolami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i przyznaje
się każdemu z tych kryteriów określoną liczbę punktów:
Lp.
1
2
3

4

5

6

Kryterium
Kandydat, który jest zobowiązany do odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego
Kandydat 5-letni
Kandydat, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni lub
rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie stacjonarnym
Kandydat, którego rodzeństwo, w roku szkolnym na który
prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne, będzie
korzystało z wychowania przedszkolnego w danym
przedszkolu lub uczęszczało do szkoły, w której
funkcjonuje dany oddział przedszkolny
Kandydat, który w ostatnio prowadzonym postępowaniu
rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym, nie został
przyjęty do danego przedszkola lub kandydat 3-letni, 4letni, który uczęszcza do żłobka
Dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie
z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe:

Liczba punktów
10
8
8

6

2

- w przypadku dochodu na osobę
w rodzinie kandydata w wysokości
mniejszej lub równej 50% kwoty,
o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;
- w przypadku dochodu na osobę
w rodzinie kandydata w wysokości
przekraczającej 50% kwoty, o której
mowa wyżej, liczbę punktów oblicza się
dzieląc kwotę, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, przez dochód na osobę
w rodzinie kandydata.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
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§ 3. Traci moc UCHWAŁA NR XXXIV/218/17 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych
przedszkoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku
Krzysztof Kleszcz
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