UCHWAŁA NR 80/XI/19
RADY GMINY RUTKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Punktu
Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rutki, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i poz. 1815) oraz art. 131 ust. 4 i 6,
w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148,
Dz. U. z 2018 poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, 1680, 2197, 2248), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku
Ułanów Grochowskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Rutki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczbę punktów za dane kryterium oraz dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów
10

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Oświadczenie rodziców /prawnych
opiekunów o zatrudnieniu, prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, prowadzeniu
działalności gospodarczej, o pobieraniu
nauki w systemie dziennym.
Oświadczenie
rodzica
/opiekuna
prawnego o zatrudnieniu, prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, prowadzeniu
działalności gospodarczej, o pobieraniu
nauki w systemie dziennym.
Oświadczenie
rodziców/prawnych
opiekunów o korzystaniu z pomocy
społecznej.
Oświadczenie
rodziców/prawnych
opiekunów.

1.

Dziecko,
którego
oboje
rodzice/opiekunowie prawni pracują,
prowadzą
gospodarstwo
rolne,
działalność gospodarczą, uczą się .

2.

Samotny rodzic/ opiekun prawny
pracujący, prowadzący gospodarstwo
rolne,
prowadzący
działalność
gospodarczą, uczący się w systemie
dziennym.
Rodzina dziecka jest objęta opieką
ośrodka pomocy społecznej.

10

Rodzeństwo uczęszcza do punktu
przedszkolnego lub tego samego oddziału
przedszkolnego.

4

3.
4.

6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski
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