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UCHWAŁA NR XXVII/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579), art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4 i 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 rekrutacji i odpowiadającą im wartość punktową w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę
i Miasto Mirosławiec:
1) pozostawanie obojga rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez
nich działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym –
4 punkty;
2) pozostawanie jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez
niego działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym –
2 punkty;
3) kontynuacja edukacji w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym przez rodzeństwo kandydata – 2 punkty;
4) zadeklarowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów pobytu kandydata w przedszkolu powyżej
5 godzin dziennie – 2 punkty;
5) przedszkole/odział przedszkolny znajduje się na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga
rodziców/opiekunów prawnych kandydata –1 punkt.
§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1, 2 i 5 do wniosku należy
dołączyć:
1) zaświadczenie każdego pracującego rodzica/prawnego opiekuna kandydata o zatrudnieniu ze wskazaniem
miejsca wykonywania pracy
2) zaświadczenie każdego rodzica/prawnego opiekuna kandydata pobierającego naukę w systemie dziennym
ze wskazaniem nazwy i adresu szkoły/uczelni,
3) oświadczenie każdego rodzica/prawnego opiekuna kandydata prowadzącego działalność gospodarczą lub
gospodarstwo rolne ze wskazaniem miejsca wykonywania działalności,
2. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzice/prawni opiekunowie
kandydata składają oświadczenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola.
3. W celu potwierdzenia spełniania kryterium o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzice/prawni opiekunowie
deklarują czas pobytu kandydata w przedszkolu we wniosku o przyjęcie do przedszkola.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie
kryteriów oraz ich wartości punktowej w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirosławiec
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Czech

