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UCHWAŁA NR 182/17
RADY GMINY OSIEK MAŁY
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych
form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Mały i ich
wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) Rada Gminy Osiek Mały uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego dla których Gmina Osiek Mały jest organem prowadzącym i ich wartość punktową:
1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica
pracującego/studiującego samotnie wychowującego kandydata - 10 pkt;
2) dłuższy okres pobytu kandydata w przedszkolu (powyżej podstawy programowej), za każdą zadeklarowaną
godzinę powyżej 5 godzin 1pkt, maksymalnie 4 pkt. nie dotyczy oddziału przedszkolnego w szkołach
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego;
3) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym - 6 pkt;
4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać będzie do tego przedszkola/szkoły- 5pkt;
5) przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca
pracy jednego z rodziców przedszkolem- 5 pkt.
§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 :
1) oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego
samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym;
2) oświadczenie rodzica/ów - deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu;
3) oświadczenie rodzica pracującego lub uczącego się w trybie dziennym;
4) oświadczenie rodzica o uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola;
5) oświadczenie rodzica ,że przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca
zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa
w §1, komisja rekrutacyjna rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
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3. O przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 101/16 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 lutego 2016r w sprawie ustalenia
kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Mały i ich wartości punktowej na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych
kryteriów.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r, poz.1585).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.
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