
UCHWAŁA NR VI/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz 
dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.20c ust. 4 i 6, art. 20t, ust.1 ,ust.2 pkt.2 oraz ust. 6 – 10 w związku 
z art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się lokalne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w Gminie 
Drezdenko oraz przyznaje się dla każdego kryterium określoną liczbę punktów:

1) Dziecko czteroletnie (ur. w 2011r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka– 18 pkt;

2) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego 
dziecko - 16 pkt;

3) Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponad podstawę programową) – 12 pkt;

4) Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 edukację przedszkolną 
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.– 8 pkt;

5) Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowej trudnej sytuacji materialnej i jest objęte pomocą socjalną  – 
4 pkt;

§ 2. Spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 1 potwierdza się 
oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Drezdenka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku do

uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie

lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko, wprowadza się zmiany do uchwały w celu

dostosowania jej zapisów do wymogów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

oraz do przedmiotowego rozstrzygnięcia Wojewody Lubuskiego.
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