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Uc[twAŁA NR vII/30/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 30 marca 2O15 r.

w sPrawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów ar1z dokumentów
Potwierdzających spelnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacYjnego do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w szkolach
Podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
Gminę Koźmin Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust_ 2 pkt t5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar.ca 1990 r. o samorądzie
gminnYm (Dz. U. z ż0l3 r. poz_ 594, ze zmianami) araz art.2Oc ust. 4 i 6 ustalv_v z dnia 7 wrzóśnia
l991r- o sYstemie oślviaąv (Dz. U. z ża04 r., nr 256, poz- 25?ż, ze znrianami) uchwala się, co
następuje:

§t.
Ustala się kryteria naboru wtaz z liczbą punktów sto§owane w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnyit 117 szkołach
Podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
przez Gminę Koźmin Wielkopolski:
t) kandydat w wieku:

5 lat - 15 punltów
4 lat - l0 punkrów
3 [at- 5 punktów,

2) oboje rodŻce/opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą tub w przypadku rodzica wychowują""go ,u*otnie dziecko
rodzic pracuje zawodowo - 8 punktów
3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub oddziału,przedszkolnego/szkoĘ - 4 punkĘ,
4\ Posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym
wspomaganiem rozwoju - 2 punkty.

§2.
OkreŚla się dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia odpowiednio do kryteńoą
o których mowa §1, tj.:
l) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów
gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarcz€1 lub o zatrudnieniu

albo o prowadzeniu
w przypadku rodzica

tego przedszkola lub oddziału

samotnie wychowującego dziecko,
2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
przedszkolnego/szkĄ,
3) koPia aktualnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie objęcia kandydata
wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§3.
WYkonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iGminy Koźmin Wielkopotski.

§4.
Uchwała wchodzi w zycie po upływie t4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódawa Wielkopolskiego.
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