
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych

przez gminę Lipie, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych
dokumentów do potwierdzania spełniania kryteriów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz. 
594 z późn. zm.), uchwały nr XLV/427/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie w związku z art. 20c ust. 4-6 ustawy z dnia 7 września 
1999 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych 
przez gminę Lipie, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych 
dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 2. Konsultacje projektu uchwały przeprowadzone będą w formie: umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Lipie oraz na stronie internetowej Gminy Lipie projektu uchwały i zbierania pisemnych opinii i uwag 
poprzez wypełnienie „formularza opinii/uwag”).

§ 3. 1. Termin przeprowadzania konsultacji na terenie gminy Lipie ustala się na okres od dnia 12 lutego 2015 r. 
do dnia 26 lutego 2015 r.

2. Uwagi i opinie można złożyć: elektronicznie na adres sekretariat@uglipie.pl, osobiście w sekretariacie 
Urzędu Gminy Lipie, ul.Częstochowska 29, pokój nr 15 lub listownie na adres 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29. 
Liczy się data wpływu do urzędu.

§ 4. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne stronie internetowej  Gminy 
Lipie www.lipie.pl w zakładce aktualności.

§ 5. Wykonanie zarządzania powierza się Inspektorowi ds oświaty .

§ 6. Zarządzie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

Wójt Bożena Wieloch
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.7.2015

Wójta Gminy Lipie

z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr ..............
Rady Gminy Lipie

z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego

do przedszkoli i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez gminę Lipie, przyznania liczby punktów do 
poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w gminie 
Lipie ustala się następujące kryteria z ich wartością:

1) kandydat czteroletni - 15 punktów,

2) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą 
działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne - 5 punktów,

3) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej - 4 punkty.

4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuował 
edukację przedszkolną w tej placówce (rodzice złożyli deklarację ) - 3 punkty,

5) przedszkole / oddział przedszkolny znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 2 punkty.

2. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 należy przedłożyć jeden 
z dokumentów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę lub zleceniodawcę z datą właściwą do okresu 
rekrutacyjnego,

2) zaświadczenie z uczelni z datą właściwą do okresu rekrutacyjnego,

3) kopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz oświadczenie o niezawieszeniu 
działalności,

4) oświadczenia o prowadzaniu gospodarstwa rolnego.

3. Do potwierdzenia spełnienia kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 rodzic przekłada zaświadczenie 
z ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

4. Spełnienie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz 4-5 rodzic potwierdza we wniosku składanym do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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