
UCHWAŁA NR XXIII/206/2017
RADY GMINY MIRCZE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze, branych pod uwagę 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) – Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych i do oddziałów przedszkolnych                     w szkołach 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego wraz z przyznaną liczbą punktów za poszczególne kryterium;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. 1. Na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mircze brane będą 
pod uwagę następujące kryteria, za spełnianie których zostaną przyznane dodatkowe punkty:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie 
stacjonarnym. Kryterium stosuje się również do rodzica który samotnie wychowuje kandydata - 10 pkt;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w tej 
szkole podstawowej lub tej samej szkoły podstawowej, przy której utworzono punkt przedszkolny lub 
funkcjonuje oddział przedszkolny - 8 pkt;

3) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie 
stacjonarnym - 4 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 są 
odpowiednio:

1) zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę;

2) pobieranie nauki w systemie stacjonarnym - zaświadczenie z uczelni (szkoły);

3) prowadzenie działalności gospodarczej – oświadczenie rodziców.

3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest potwierdzane przez dyrektora szkoły.

4. O przyjęciu do przedszkola decyduje większa liczba uzyskanych punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mircze.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1338



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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wieczorek
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