UCHWAŁA NR XXXI/211/2017
RADY MIEJSKA W LIPNIE
z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów lokalnych branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust 4 i 6 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59)
uchwala się, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujące kryteria
rekrutacyjnego

do

publicznych

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych oraz przypisane im wartości punktowe z zastrzeżeniem § 3:

Lp. Kryterium rekrutacji

Wartość
punktowa

1.

Dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,

3

wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym
również

lub prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się
w

przypadku

pracującego/studiującego

rodzica

samotnie

wychowującego dziecko.
2.

Dziecko, którego jeden rodzic jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,

1

wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie
dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą.
3.

Dziecko, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do tego

2

samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym, którego
dotyczy rekrutacja (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne
gospodarstwo domowe).
4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub

2

szkole podstawowej w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja (rodzeństwo
wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe).
5.

Zadeklarowanie 8 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

2

6.

Zadeklarowanie 9 godzin i więcej dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

3

§2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 są oświadczenia
wnioskodawcy.
§3. Możliwe jest przyznanie wartości punktowych tylko za jedno z kryteriów wskazanych w §1 :
1) pkt. 1 i 2,
2) pkt. 5 i 6.
§4. Traci moc uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasta Lipna.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

