
Uchwała Nr V/20l2015

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie: określenią hyteriów obowięujqcych na drugim etąpie
postępowania rekrutaqinego dll plzedszkoli prowadzołT ch przez Gminę
Czermin, przyznanią lym kryteńom liczby punlłów oraz okreśIenią dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych lcryteriów'

Na podstawie art. 18 ust. Z pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminrr1łn (Dz. U ' z 2013r'' poz. 594, z późniĄszymi zmianami)
oraz ari. 20zf pkt 1w związku z art. 20c ust'4 i 6 ustawy z dnia 7 września
l99lr. o systemie oświaĘ (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 257Ż z późniejszymi
zmianami)

Rada Gminy w Czerminie uchwala, co następuje:

s1

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Czermin ustala się następujące kryteria:

1) oboje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego
stosunku pracy' wykonują prace na podstawie umów c}.wilno _ prawnych,
wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarcą, studiują w
systemie stacj onamym,

2) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin,
3) rodzeństwo dziecka korzysta z opieki edukacyjnej w tym przedszkolu,
4) dziecko majduje się w trudnej s1tuacji rodzinnej, co poświadczone jest

zaświadczeniami odpowiednich instytucji.

s2

Kr}teńom, o których mowa w $ l, przyznaje się jednakową wartośó, równą
wartości' jaĘ w danym przedszkolu przypisano poszczególn1łn krleriom
obowiązującym w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.



s3

1. określa się _ odpowiednio _ rodzaje dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia kryterium, o któr;'m mowa w $ 1 pkt l

zaświadczenię o zatrudnieniu każdego z rodziców, wystawione przez
pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego.
zaświadczenie o treści umowy cyrrilno prawnej, wystawione przez
zleceniodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego,
decyzja Wójta w sprawie wymiaru podatku rolnego,
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w dacie okresu rekrutacyjnego,
zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonamyn systemie
studiów'

2. Spełnienie Ęterium, o którym mowa w $ l pkt 2' stwierdza się na podstawie
oświadczenia rodziców o czasie poblu dziecka w przedszkolu.

$4

Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których
mowa w $ 1 - 3 w rekrutacji na rok szkolny 201512106 obowiązują również
w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

$s

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Czermin _ odpowiednio
dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czermin.

$6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienrriku
Urzędowym Wojewódawa Podkarpackiego.
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