UCHWAŁA NR XXVI/207/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów
i 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, z późn. zm.) w zw. z art.131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, wartość punktową
kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzania w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po przeprowadzeniu tego etapu postępowania
rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami:

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Kryterium
Kandydat zamieszkały w miejscowości
położonej najbliżej publicznego przedszkola
Kandydat podlegający obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego
Rodzic samotnie wychowujący kandydata jest
zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru
czasu pracy lub prowadzi działalności
gospodarczą lub gospodarstwo rolne i jest
ubezpieczony w KRUS lub kształci się
w systemie dziennym
Oboje rodziców kandydata są zatrudnieni co
najmniej w połowie czasu pracy lub prowadzą
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
i są ubezpieczeni w KRUS lub kształcą się
w systemie dziennym
Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało
edukację przedszkolną w danym przedszkolu, a w
przypadku zespołu szkolno - przedszkolnego
również szkole - w roku szkolnym na który
prowadzona jest rekrutacja
Rodzice kandydata są płatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych jako
mieszkańcy gminy Prószków bądź podatku
rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo
rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha
lub 1 ha przeliczeniowego położonych na terenie
gminy Prószków - warunek jest również
spełniony, gdy tylko jeden z rodziców pracuje
lub prowadzi gospodarstwo rolne.
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§ 2. Traci moc uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 417).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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