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Poz. 1451
UCHWAŁA NR XXV/175/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
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, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 131 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których
mowa w § 1 w rekrutacji obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w samorządowych
szkołach podstawowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Lipski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/175/2017
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 30 marca 2017 r.

Kryteria naboru do przedszkoli samorządowych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego
Lp.

1

2

3

Kryterium

Obydwoje rodzice (opiekunowie
prawni) kandydata pracują,
wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą
pozarolniczą działalność
gospodarczą lub prowadzą
gospodarstwo rolne
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie

Liczba
punktów

10

8

Co najmniej jeden z rodziców
kandydata pracuje

6

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Dokument potwierdzający
zatrudnienie (od każdego z
rodziców), np.: zaświadczenie
z zakładu pracy,
aktualny wpis do ewidencji
działalności gospodarczej,
poświadczenie rozliczenia się z
ZUS-em lub Urzędem
Skarbowym itp.
Oświadczenie o planowanym
pobycie dziecka powyżej
5 godzin dziennie
Dokument potwierdzający
zatrudnienie (od każdego z
rodziców), np.: zaświadczenie
z zakładu pracy,
aktualny wpis do ewidencji
działalności gospodarczej,
poświadczenie rozliczenia się z
ZUS-em lub Urzędem
Skarbowym itp.

