
UCHWAŁA NR IV/24/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Grodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 
jeżeli, po zakończeniu tego etapu, publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Grodków nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, prowadzą  działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne, pobierają naukę w systemie dziennym – 4 punkty;

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
- 3 punkty;

3) kandydat, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne, pobiera naukę w systemie dziennym – 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:

1) kryterium wymienione w §1 pkt 1 i 3 - oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;

2) kryterium wymienione w §1 pkt 2 - kopia deklaracji złożonej przez rodziców (opiekunów prawnych) 
o kontynuowaniu nauki rodzeństwa kandydata w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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