RADA GMINY
ŁANlĘTA

UCHWAŁA |{R xxl/138/17
RADY GMINY ŁA1\IĘTA
z dnta}9 marcazjl7 roku

w sprawie określeniakryteriów stosowanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Łanięta na rok szkolny 2017-2018

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t. j.Dz.IJ. z2016 r. poz. 446,1579 i 1948) oraz aft. I37
ust.4 i 6 związku z art.29 ust.2 pkt1 ustary z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz.U. z2017 r. poz.59) uchwala się, co następuje:
1" Określasię kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania
rekrutacyj nęgo do przeds zkola prowadzonego przez Gminę Łarięta.

§1.

Z.Wykaz kryteriów oraz oheśloną liczbą punktów przypisanych kńdęmu z
nich jak równiez dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
stanowi zńącznik do niniejszej uchwĄ.
§ 2. Wykonanie

uchwĄ powierza

się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Woj ew odztw a Łódzkiego.
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Rady Gminy Łanięta
z dnia 29.03.2Ot7 r.
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L.p. Kryteria dodatkolte, przyjęte na podstarvil;'. 13i ,r'J i a *
rwiązkuz art.29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe

Liczba
punktów

Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni pracują, prowadzą
działalnośćgospodarczą , gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie
dziennym.
Kryterium stosuje się równiez do pracującegof uczącego się rodzica
sa motnie wychowującego dziecko
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Dziecko, którego jeden z rodziców / opiekunów pracuje, prowadzi
działalnośćgospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczy się w trybie
dziennym.
Kryterium stosuje się również do pracującegof uczącego się rodzica
samotnie wychowującego dziecko
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J"

Rodzina dziecka jest w trudnej sytuacji bytowej
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