UchwałaNr IV/18/15
Rady Gminy Gorlice

z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie określeniakrleriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Gorlice oraz określenie
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Napodstawie art.20c ust. 4i6,wzwiązklzart.20zf pkt 1 ustawy zdnia7 wrzęśnia1997r.
o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z poźn. zm.), w z:wiązku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z20I3 r.,poz,594
zpóźn, zm.) Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - nalezy przez to rozumieó przedszkolę a także
oddzjałprzedszkolny w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Gorlice.

§2
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę Łącztie
następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów:

Kryterium

Lp.

Lięzba punktów

kandydat podle ga obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego lub ma prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego
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ż.
Ą
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rodzicę kandydata pracuj ą zawodowo

4

wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym
pTzez ośrodekpomocy społecznej, poradnię psychologiczno -

4

pedago giczną lub inną ins§tucj ę wspom agą ąc ą rodzinę
4.
5.

6.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub
szkoły położonejw tej samej miejscowości

przedszkole, do którego zgłasza się kandydat znajduje się
a zamieszkania

najbliżej j ego miej

sc

kandydat, który

w

w postępowaniu
przedszkola

poprzednim roku szkolnym brał ldział
rekrutacyjnyn i nie zostń Wzyjęty do

Możliwa do uzyskanta liczba punktów
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§3
Dokumentamipotwierdzającymispełnianiekryteriówokreślonychw§2pktI-6są:
1) oświadczęntarodziców lub prawnych opiekunów dla pkt. 1

4

i2 i od 4 do 6,

2) dokument potwierdzający koniecznośćobjęcia dzięcka wychowaniem przedszkolnym
dla pld 3.

§4
Wykonanie uchwały pońerza Wójtowi Gminy Gorlice.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Małopolskiego.

P rzewo dnic!ący

Rady Gminy
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