UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 20c ust. 4 i 6, w zw. z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustawa ( Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm) uchwala się co
następuje:
§ 1.
Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów – zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których mowa
w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również do oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
mgr Krzysztof Ojczyk

Id: BABAF5C6-BBBE-4B16-ACE8-9B6C7BD467ED. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr V/26/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Kryteria naboru do publicznych przedszkoli
II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Lp.

Kryterium

Punkty

1.

Dziecko, które ma prawo do objęcia go
wychowaniem przedszkolnym
Obydwoje rodzice pracujący , prowadzący
działalność gospodarczą lub uczący się w systemie
stacjonarnym

50

3.

Jeden pracujący / prowadzący działalność
gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym
rodzic

30

4.

Rodzeństwo w przedszkolu

4

5.

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie
przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

3

6.

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas
pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin

2

2.

40

Dokumenty do potwierdzenia kryterium

zaświadczenie / oświadczenie o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub
o prowadzeniu działalności gospodarczej- dotyczy
obojga rodziców.
Jak wyżej

Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie
dziecka
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