UCHWAŁA NR XXXVI/232/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 131 ust. 4-6
w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa kryteria naboru wraz z liczbą punktów do publicznego przedszkola na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z tabelą nr 1:

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium

Kandydaci podlegający rocznemu
obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu oraz kandydaci,
którym gmina jest zobowiązana
zapewnić na mocy odrębnych
przepisów miejsce do realizacji
prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego

10

wniosek o przycjęcie kandydata

Kandydaci, których oboje rodzice,
bądź prawni opiekunowie pracują
lub studiują w formie dziennych
studiów stacjonarnych, prowadzą
pozarolniczą działalność
gospodarczą lub prowadzą
gospodarstwo rolne

9

1)przy umowie o pracę lub umowie
cywilno- prawnej: zaświadczenie
z zakładu pracy,
2)studia dzienne: zaświadczenie
z uczelni,
3)działalność gospodarcza: aktualny
wypis z ewidencji działalności
gospodarczej,
4)działalność rolnicza: potwierdzenie
opłacania składek do KRUS

Kandydaci, których jedno
z rodziców, bądź prawnych
opiekunów pracuje lub studiuje
w formie dziennych studiów
stacjonarnych, prowadzi
pozarolniczą działalność
gospodarczą lub prowadzi
gospodarstwo rolne

5

1)przy umowie o pracę lub umowie
cywilno- prawnej: zaświadczenie
z zakładu pracy,
2)studia dzienne: zaświadczenie
z uczelni,
3)działalność gospodarcza: aktualny
wypis z ewidencji działalności
gospodarczej,
4)działalność rolnicza: potwierdzenie
opłacania składek do KRUS

Czas pobytu kandydata
w przedszkolu:
1)od 7 do 9,5 h
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Oświadczenie o planowanym pobycie
kandydata w przedszkolu.
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2)od 5 do 7 h

4

Kandydat posiada opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznej ze
wskazaniem uczęszczania do
przedszkola
Dochód na osobę w rodzinie
kandydata:
1)do 50% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych,
2) od 51 do 75% kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych,
3)powyżej 75% kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych

2

Opinia z poradni psychologicznopedagogicznej.
Oświadczenie o dochodzie

3

2

1

§ 2.
Określa kryteria naboru wraz z liczbą punktów do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów, zgodnie z tabelą nr 2:

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium

Kandydaci podlegający rocznemu
obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu oraz kandydaci,
którym gmina jest zobowiązana
zapewnić na mocy odrębnych
przepisów miejsce do realizacji
prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego

10

wniosek o przyjęcie kandydata

Kandydaci, których oboje rodzice,
bądź prawni opiekunowie pracują
lub studiują w formie dziennych
studiów stacjonarnych, prowadzą
pozarolniczą działalność
gospodarczą lub prowadzą
gospodarstwo rolne

9

1)przy umowie o pracę lub umowie
cywilno- prawnej: zaświadczenie
z zakładu pracy,
2)studia dzienne: zaświadczenie
z uczelni,
3)działalność gospodarcza: aktualny
wypis z ewidencji działalności
gospodarczej,
4)działalność rolnicza: potwierdzenie
opłacania składek do KRUS

Kandydaci, których jedno
z rodziców, bądź prawnych
opiekunów pracuje lub studiuje
w formie dziennych studiów
stacjonarnych, prowadzi
pozarolniczą działalność

5

1)przy umowie o pracę lub umowie
cywilno- prawnej: zaświadczenie
z zakładu pracy,
2)studia dzienne: zaświadczenie
z uczelni,
3)działalność gospodarcza: aktualny
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gospodarczą lub prowadzi
gospodarstwo rolne

Kandydat posiada opinię z poradni
psychologiczno-pedagogicznej ze
wskazaniem uczęszczania do
przedszkola
§ 3.

wypis z ewidencji działalności
gospodarczej,
4)działalność rolnicza: potwierdzenie
opłacania składek do KRUS
2

Opinia z poradni psychologicznopedagogicznej.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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