ZARZĄDZENIE Nr 13/z/2018
BURMISTRZA LUBSKA
z dnia 31 stycznia 2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do
uzyskania za poszczególne kryteria, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3, w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za
poszczególne kryteria, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lubsko:
l.p.

kryterium

wartość kryterium
w punktach

rodzaj dokumentu
potwierdzający spełnienie
kryterium

1

dziecko, którego oboje rodzice/prawni
opiekunowie pracują (kryterium stosuje
się również do pracującego/studiującego
w trybie dziennym rodzica/prawnego
opiekuna samotnie wychowującego
dziecko)

5 pkt

zaświadczenie lub
oświadczenie o zatrudnieniu
lub oświadczenie o odbywaniu
studiów w systemie dziennym

2

dziecko, jednego rodzica pracującego

2 pkt

zaświadczenie lub
oświadczenie o zatrudnieniu

2 pkt

oświadczenie o uczęszczaniu
rodzeństwa do przedszkola

1 pkt

zaświadczenie o spełnieniu
kryterium wydane przez
odpowiedni organ

1 pkt

wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego

1 pkt

wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego

3

4

5

6

dziecko, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało edukację w przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym
dziecko z placówki opiekuńczowychowawczej oraz dziecko z rodziny
objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny
dogodne (względem miejsca
zamieszkania dziecka) położenie
przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zapotrzebowanie rodziców na ilość
godzin pobytu dziecka w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym ponad realizację
podstawy programowej wychowania
przedszkolnego (ponad 6 godzin)

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

