UCHWAŁA NR XXVII/284/2017
RADY GMINY LUZINO
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579), oraz art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz.59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino:
1) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący
dziecko pracuje, studiuje w trybie stacjonarnym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne 15 punktów,
2) kandydat, który będzie kontynuował w następnym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym przedszkolu
lub w tej szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny bądź edukację szkolną, w szkole, w której
funkcjonuje oddział przedszkolny – 20 punktów,
3) kandydat, który podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub kandydat, który
ukończy 3 lata w roku, w którym odbywa się rekrutacja, a przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole
wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania kandydata – 15 punktów,
4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja, uczęszcza do tego
samego przedszkola, bądź też do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny – 20 pkt,
5) dziecko najstarsze wiekowo – 30 punktów.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi 100 pkt.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 stosuje się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu
pierwszego etapu rekrutacji dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
§ 2. Dla potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 określa się następujące dokumenty:
1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego
dziecko o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów
w systemie stacjonarnym,
2) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o samotnym wychowywaniu
dziecka,
3) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna
dziecka,

o miejscu zamieszkania

4) oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna, że w roku, w którym
przeprowadzana jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej, bądź też do szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny,
5) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna o zamiarze kontynuacji
w następnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej szkole, w której funkcjonuje
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oddział przedszkolny bądź edukacji szkolnej przez kandydata, w szkole, w której funkcjonuje oddział
przedszkolny.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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