
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/119/16 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz 

dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.. z 2015 r. poz. 

1515) oraz art. 20c ust. 4 i 6  ustawy z dnia 7 września 2001 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 

2156 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się lokalne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w gminie 

Santok oraz przyznaje się dla każdego kryterium określoną liczbę punktów: 

1) kandydat zamieszkujący na terenie gminy Santok, którego rodzice (opiekunowie prawni) w rocznym 

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terenie gminy Santok  

- 30 pkt. 

2) kandydat, którego oboje rodziców (opiekunów prawnych) wykonują pracę lub studiują stacjonarnie.  

Kryterium stosuje się również do rodziców (opiekunów prawnych) samotnie wychowujących dziecko, 

pracujących lub studiujących stacjonarnie  -25 pkt. 

3) kandydat korzystający z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponad podstawę programową) 

- 20 pkt. 

4) kandydat wychowujący się w rodzinie znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i jest 

objęty pomocą socjalną – 15 pkt. 

5) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym - 10 pkt. 

§ 2. Spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 1 potwierdza 

się oświadczeniami pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.   
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