UCHWAŁA NR VI/33/2015
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w Zespole Wychowania Przedszkolnego
Ekoludek prowadzonych przez Gminę Rybczewice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.
594 z późn. zm.) i art. 20c ust. 4 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje :
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugi etap postepowania rekrutacyjnego do publicznych
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w Zespole Wychowania Przedszkolnego Ekoludek
prowadzonych przez Gminę Rybczewice:
1) Rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę
w systemie dziennym:
a) Oboje rodzice – 4 punkty,
b) Jedno z rodziców – 2 punkty;
2) Rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty oraz czas pobytu w przedszkolu co najmniej
8 godzin dziennie – 3 punkty;
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania
przedszkolnego – 2 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:
1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym, zawierające nazwę oraz
adres siedziby pracodawcy lub nazwę i siedzibę uczelni;
2) oświadczenie rodziców dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym.
3) Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranego oddziału przedszkolnego lub
innej formy wychowania przedszkolnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.
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