
UCHWAŁA NR LVI/490/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji 
oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Drezdenko.

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2017. 1875 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 
2017. 59 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się lokalne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Drezdenko oraz przyznaje się dla każdego kryterium określoną liczbę punktów:

1) dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka– 18 pkt;

2) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 
wykonują pracę na podstawie umowy cywolno-prawnej, ucza się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działaność gospodarczą; kryterium stosuje się również do 
pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko - 16 pkt;

3) dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponad podstawę programową) – 
12 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.– 8 pkt;

5) dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowej trudnej sytuacji materialnej i jest objęte pomocą socjalną  
– 4 pkt.

§ 2.  W celu wykazania spełniania kryterium o których mowa w §1 pkt 2 i 5 rodzice kandydata  
potwierdzają oświadczeniami.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017r. 
w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz 
dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Drezdenka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2014, poz.7) został wprowadzony nowy Rozdział 2a regulujący zasady i tryb przyjmowania
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i
publicznych placówek.

Uchylenie uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia. oraz wprowadzenie niniejszej uchwały
wynika z konieczności dostosowania jej treści do nowych przepisów prawa oraz dostosowania do nowego
roku szkolnego tj. 2017/18 i następnych.
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