UCHWAŁA NR XXXIV/260/2017
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia 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 2017 r.,
poz. 1875), art. 131 ust. 4 -6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę następujące kryteria:
1) rodzice (prawni opiekunowie i rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą – liczba punktów 6;
2) rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych –
liczba punktów 4;
3) rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu – liczba punktów 3;
4) kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka, które wynosi do 150% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności
gospodarczej obojga rodziców (lub rodzica samotnie wychowującego dziecko);
2) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
3) oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola;
4) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 1816).
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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