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UCHWAŁA NRVIII/27I15

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 25lutego 2015 r.

rv sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutaryjnego do przedszkola

publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Damnica

Napodstawieart. 18ust.2pkJ15wzwiązkuzart.7ust. l pkt8ustawy zdnia8,marca
1990r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.IJ.z20I3 r, poz.594 z późn.zm,') oraz
art.żOc i art.20zf ustawy zdnia7 vltzęśńa 1991 r. o systernie oświaty (tekst jednoliĘ: Dz.U.
z2004 r. Nr 256, poz.2572 zpóźn. zm.2)

uchwala się, co następuje:

§ 1,. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potlvierdzenia
tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego
prorvadzonęgo przez Gminę Damnica:

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do notwierdzenia kryteriów

dzieci3i4łefuie,które
rvcześniej nie byĘ objęte

edukacia orzedszkolna
10

oświadczenie rodzicód
opiekunów prawnych

rodzice/opiekunowie prawni
zatrudrrieni w pełnym wymiarze
czasu pracy lub rodzic iopiekun
pra}vny samotnie wychowuj ący

zatrudniony w pełnym
lwmlarze czasu Dracv

dokumenĘ poświadczające
zatrudnienie (każdego

z rodziców)

do przedszk ola uczęszcza
rodzeństwo kandvdata

ż oświadczenie rodzicóil
ooiekunów orawnvch

zadeklarowanie przez
rodzica/prawnego opiekuna

kandydata korrystania z pełnej
oferty przedszkola, tj. powyzej

5 sodzin dziennie

ż (za kńdą następną godzinę)
oświadczerrie rodziców/
opiekunów prawnych

' Z^ianytekstujednolitegozostaĘogłoszone w:Dz.|J. z2013r.)poz.645 i l318;Dz.U.z20|4r.,poz.379i
l0,1,2.

' Zmiany tekstu jednolitego zostaĘ ogłoszone w: Dz. |J. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 28l, poz. 2781; Dz.
|_]. z2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788,Nr 122,poz.7020, Nr l3l, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 iNr249,poz.
żl{J4", Dz.IJ. z2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 iNr 227 , poz. 1658; Dz. U, zż007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80

poz.542, Nr 120 poz. 8l8, Nr 115, poz.791, Nr l80, poz. 1280 iNr 181, poz. 1292; Dz. U. z2008 r. Nr 70, paz, 4L6,

Ńr l,ł5, poz.917 iNr216, poz.1370;Dz. IJ. z2009 r. Nr 6, poz,33, Nr31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr l57,
paz. 1241i Nr 2l9, poz. fia5 Dz. |]. z2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nrl48, poz. 99l i Nrl27, poz.857;
Dz.|].zż0l1r, Nr l06, poz.622,Nr l12, poz,654,Nr 139, poz,8lĄ, Nr 149, poz.887 iNr205, poz, 1206;Dz.U.
z2012r.poz.941ipoz.919;Dz.IJ.z2013r.poz.87,82'1,1317 i1650; Dz.U. z2014r.poz.7,290,538,598,642,
Bl l, l 146 i 1877.



§ 2. Wykonanie udhwĄ po#ierzasię Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3; Uchwała wchodzi w Ęcie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzięnniku Urzędowym

'\YojewodztrylPomorskiego, z mocą Ńowiązująca od l. marca2015 r, 
, 
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z oryginałem
Darnnica, dnia
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