DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 31 stycznia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska

Poz. 1190

Data: 31.01.2020 11:38:36

UCHWAŁA NR XIX/226/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Tomyśl na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4, 6 i art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy
Tomyśl ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:
Lp.

Kryteria

1

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach
pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego dziecko
jeden rodzic (opiekun prawny) jest zatrudniony na umowę
o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym przedszkolu/
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od
osób fizycznych za miniony rok w gminie Nowy Tomyśl albo w przypadku
gospodarstw rolnych są podatnikami podatku rolnego i/lub podatku od
nieruchomości w gminie Nowy Tomyśl - kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
kandydat posiada na dzień rekrutacji komplet szczepień ochronnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018r. poz. 753) lub też został
zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych
kandydat ubiegający się o przyjęcie w roku szkolnym, na który jest prowadzona
rekrutacja do tej samej placówki pierwszego wyboru, do której nie został przyjęty
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§ 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę datę urodzenia kandydata w taki sposób, że miejsce
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zostanie przyznane kandydatowi wcześniej urodzonemu, a jeśli i te
daty byłyby takie same, wówczas decyduje kolejność składania wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału
przedszkolnego.
§ 3. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.
§ 4. Traci moc uchwała NR XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl ( Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 1869).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Marek Ratajczak

