
                                                                                                         

 

 

U C H W A Ł A   NR  III /33/ 2015 

Rady Miejskiej w Poniecu 

        z dnia  30  stycznia 2015 roku 

 

 

w sprawie: określenia  kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów  branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli  oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, dla których gmina Poniec jest organem prowadzącym. 

 

 

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 ust. 6, w zw. z art. 20 zf  pkt 1  ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Określa się kryteria wraz z liczbą punktów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania   

     rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli  oraz publicznych innych form wychowania   

     przedszkolnego: 

 

      1.Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną   w przedszkolu  

pierwszego wyboru  - 32 punkty 

 

2.W przypadku  rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata który:     

    pracuje lub studiuje w systemie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą lub   

    gospodarstwo rolne  - 16 punktów      

 

3.Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie): pracują  lub studiują                                                          

   w systemie dziennym lub  prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo                                                    

   rolne -16 punktów 

 

4.Kandydat, którego tylko  jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje lub studiuje w      

   systemie dziennym  lub   prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne                                         

  - 8 punktów 

 

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

 

       1.Oświadczenie rodzica/rodziców /opiekuna prawnego kandydata, że rodzeństwo kandydata   

           kontynuuje edukację   przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru, 

 

       2. Oświadczenie rodzica/rodziców /opiekuna prawnego o studiowaniu w systemie dziennym, o   

           zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa   

           rolnego. 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 


