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Poz. 1531
UCHWAŁA NR XXXIV/193/2017
RADY GMINY KARCZMISKA
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Karczmiska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę:
1) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą
(w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym
albo dziecko rodzica (opiekuna prawnego)
samotnie wychowującego dziecko, pracującego lub
prowadzącego działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS)
albo studiującego w systemie stacjonarnym - 3 pkt;
2) dziecko, którego rodzic (opiekun prawny) lub rodzice (opiekunowie prawni) odprowadzają podatek
dochodowy lub podatek rolny, w przypadku jeśli działalność rolniczą stanowi jedyne źródło dochodu
w gminie – 4 pkt;
3) uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do przedszkola – 2 pkt;
4) dziecko, którego rodzic (opiekun prawny ) lub rodzice (opiekunowie prawni) deklarują czas pobytu co
najmniej 8 godzin dziennie – 5 pkt.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:
1) oświadczenie dot. kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 3),
2) deklaracja dot. kryterium § 1 ust. 1 pkt 4.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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