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UCHWAŁA NR XXXI/179/2017
RADY GMINY LESZNO
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 – 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole
podstawowej – zwane dalej kryteriami lokalnymi,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów lokalnych.
§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria lokalne i odpowiadającą im wartość wyrażoną w punktach, które
stosuje się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej:
Nr kryt.
1.

2.

3.

4.

5.

Określenie kryterium
dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem
szkolnym
dziecko czteroletnie oraz dziecko trzyletnie ubiegające się o przyjęcie do
przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka
lub do przedszkola położonego najbliżej od miejsca zamieszkania dziecka
dziecko, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, albo rodzic samotnie
wychowujący dziecko, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą
dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym
przedszkolu w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja
dziecko, którego rodzice/ prawni opiekunowie albo rodzic/ opiekun prawny
mieszkają/a na terenie Gminy Leszno i rozliczają/a podatek dochodowy od osób
fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie
Gminy Leszno

Liczba
punktów
120

40

12

8

4
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2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów lokalnych wymienionych w ust. 1:
1) dla kryterium nr 1 – data urodzenia dziecka podana we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału
przedszkolnego;
2) dla kryterium nr 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w odległości do 3 km od przedszkola
lub w odległości od przedszkola, które jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
dziecka;
3) dla kryterium nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
4) dla kryterium nr 4 – informacja podana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
5) dla kryterium nr 5 – oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Lesław Kuczyński

