
Rndn Gminy

Łipnica N[urowanl UCHIVAŁA NR Iv.38.2019
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA

z dnia 15 lutego 2019 r,

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

punnc"n}"ctffi itm*tlrru;U*;.nlr#,fi nXl'iHlTH:#'aorazokreŚlenia

Na podstawię art. l8ust.2pkt 15ustawy zdnia |marca l990r. osamorządzie gminnYm (tekst jednolitY:

Dz.IJ. z2018 r. poz,994 ze zm,) oraz ań.13 i ust 4-6 ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolitY: Dz,U, z2018 Poz'

Óga ,"zm.) Radi C*i"y Lipnica Murowana uchwala, co następuje:

§ 1. określa się następujące kryteria rekrutacji oraz odpowiadającą, im liczbę punktów na drugim etapie

postępowania rekrutaryjnego do p*J;;"lńruiió^v.r, dla,których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica

Murowana:

1) obydwoje rodzicelopiekunowie prawni/ kandydata 9racują, 
prowaózą dziŃa|ność gospodarczą lub uczą się

w systemie dziennym. Kryterlum ,toruj. ,ię ,o*ni"z' do rodżica /opiekuna prawnego /samotnie

wyónowu; ącego kandydat a - Liczba punktów - 4

ż)Dziecko zrodzinyobjętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim -|iczbaPunktów - 3

3)|Jczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego zostń ńoŻonY wniosek - |iczba

punktów- 1

4) Wcześniej sz* dataurodzenia w przypadku kandydatów uzyskujących taką samą liczbę PuŃtów zPozoŚńYch

kryteriów- liczba punktów - 1

5)WprzypadkujednakowejdatyurodzeniadziecidecydujekolejnośćwpĘwuwnioskuldataigodzina/.|iczba
punktów 1

§ 2. Dokumentami potwierd zającymispełnianie kryteriów określonych w §1 pkt 1_5 są odpowiednio:

1) Dla kryterium określonego w § 1 pkt L -,zńwiadczenie o zatrudnieniu lub aktualny odpis z właściwego rejestru

lub centralnej ewidencji i inrormJcji o a"iułutnos.i gospodarczej, jeżeli odrębne PrzePisY wYmagają wPisu do

Ęestru lub ervidencj i, zaświadczenie ze studiów,

Z)Dlakryterium określonego w § i pkt ż - zńwiadczenie o objęciu rodzinY wsParciem asYstenta rodzinY lub

' 
decyzjao objęciu rodziny nadzorem kuratorskim,

3) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 3 - oświadczenie /deklaracja/ o kontynuacji wychowania przedszkolnego

starszego ,oa""nrńu w p,rzedszkoiu, do którego zostń złożony wniosek.

. 4)Dla kryterium określonego w § 1 pkt 4 _ Data urodzenia dziecka na wniosku rekrutacyjnym

5) Dla kryterium określonego w § 1 pkt 5 _ Data wpĘwu na wniosku rekrutacyjnym,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana,

§4.TracimocUchwałanrXX.175'20I7RadyGminyLipnicaMurowanazdniaŻ3lutego2017roku
w sprawie określenia kryteriów ,.ńi"..ii na drugim etapie bostępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

publicznych dla których organem ;;;;ń;ą;ym jej Gmina Lipnica-Murowana oraz okreŚlenia dokumentów

niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
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w {cie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódźwa§ 5. Uchwała wchodzi
Małopolskiego,

*_;},"'\,
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