
UCHWAŁA NR XVIII/16,5/17
RADY GMINY ADAMOW

z dnia 31 marca 2017 r.

W sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacy] nym do puhlitznego przedszkola, oddzialów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Adamów

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 póżnzm), art.131 ust.4 i6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz.59) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa'
1) kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych W szkołach podstawowych oraz

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Adamów wraz z przyznanąliczbą punktów,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§ 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych

W szkołach podstawowych oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
Gminę Adamów określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą pimktówz

1) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie), rodzic samotnie wychowujący, pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się W systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 3 punkty, ‹

2) dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim - 2 punkty,
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację wtym przedszkolu lub wtej szkole

podstawowej- 1 punkt,
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

1) kryteria określone w pkt. 2 i 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje wypelniając wniosek o przyjęcie do
publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń;

2) kryterium określone w pkt.l rodzic (opiekun prawny) dokonuje oświadczeniem złożonym pod
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub stosownym zaświadczeniem, ewentualnie
jego kserokopią potwierdzoną własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.
§5.Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego.
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UZASADNIENIE
Art. 15 pkt 26 Ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - uchyla rozdział 2a w ustawie
o systemie oświaty. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek - z dniem 26 stycznia 2017 r. W związku z tym
utraciła moc Uchwała Nr XIII/120/ 16 Rady Gminy Adamów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów o określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia W
postępowaniu rekrutacyj nym do Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół imieniem Tadeusza Kościuszki
W Suchowoli prowadzonego przez Gminę Adamów. Od dnia 26 stycznia 2017 r. rekrutację do przedszkoli i
szkół reguluje rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe zgodnie, z którymi Rada Gminy podejmuje w tym
zakresie nową uchwałę i zgodnie z art.204 ust.2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę W postępowaniu rekrutacyjnymi
postępowaniu uzupełniaj ącym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a
także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Śmm.

Y Strona 1


