UCHWAŁA NR XXXIII/165/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Chojnów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 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 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59.) i art. 1 pkt 1 oraz art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) Rada Miejska Chojnowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, liczbę punktów przyznanym poszczególnym kryteriom oraz
dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:
Lp.
1.

Dziecko rodziców / rodzica samotnie
wychowującego dziecko pracujących lub
uczących się w systemie dziennym lub
prowadzących gospodarstwo rolne lub
prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do
danego przedszkola

6

3.

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się
o przyjęcie do danego przedszkola
Dziecko z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny
Dziecko, które rok wcześniej brało udział
w postepowaniu rekrutacyjnym
i nie dostało się do danego przedszkola

6

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
zaświadczenie ze szkoły; wydruk
z Centralnej Ewidencji Gospodarczej,
informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego; zaświadczenie KRUS
o opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne rolników
Dane potwierdzane przez dyrektora
przedszkola na podstawie prowadzonej
dokumentacji
Oświadczenie rodzica

5

Oświadczenie rodzica

4

Dane potwierdzane przez dyrektora
przedszkola na podstawie dokumentacji
z przeprowadzonego rok wcześniej
postepowania rekrutacyjnego

4.
5.

Kryterium

Liczba
punktów
12

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Traci moc uchwała nr VI/23/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie
uchwalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do publicznych przedszkoli na terenie miasta Chojnowa oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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