
UCHWAŁA NR XXVIII/184/17
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dolsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria i liczbę punktów za dane kryterium w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dolsk:

1) rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata pracują/e lub 
prowadzą/i działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - 4 punkty,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 3 punkty,

3) pracujący jeden z rodziców/opiekunów prawnych - 2 punkty,

4) rodzeństwo kandydata uczęszczało do tego samego przedszkola - 1 punkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1 przedkłada się następujące 
dokumenty:

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
gospodarstwa rolnego,

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego 
przedszkola.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez gminę Dolsk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 1520).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Dolsk
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