uclrwAr_A NR XXXVU2S/I7
RADY GMII.IY RYBNO
zdn1a23 marca20l'7 r.

lv spr&wie ustrlenia kryteri6w drugiego etapu rekrutrcji, liczby punkt6w za krrde z tych kr).teri6w orsz
dokum€nt6w niezbgdnych do ich okr€Slenia w postQpowadu rekrutrcyjnym do publicznych pEedszkoli,
oddzial6w przedszkolnych i klss pierwsrych szk6l po&tawonych prowadmnyih przez Gming Rybno
Na podslawie art. 29 ust.2 pkt. I , art. I 3 I ust.4,6 omz art. 1 33 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 20 I 6r. hawo
oswiatowe (Dz.u z 2017r. poz. 59\ vt zwiqzkn z art. 18 ust. 2 pkt 15 usta*y z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym (Dz.U. z20l6r. Wz,.446 ze zm.) i an. I pkr.l usrawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy
wprowadzajece
ustawi" Prawo oswiatowe (Dz.U. z20l7t. poz.60) uchwala si9, co nast€puje:
S 1- l. Ustala si9 kyteria rekrutacji do ppedszkola, oddzial6w przedszkohych w szkolach poalstawowych
prowadzonycl przez Cminp Rybrc na drugim etapie postgpowaria r€krutacyjnego wraz z liczbq punkt6w oraz
dokumenty niezbgalne do potwierdzenia tych kryteri6w, zgodnie z zal4cznikiem nr ido uchwaly.

__

2. Ustala siQ kryteria rckrutacji do klas pi€rwszych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gming Rybno,

dla kandydat6w zamieszkatych poza obwodem szkoly, wraz liczbe pur*t6w oraz dokumenty niezbgdne

potwierdzelia tych kryteridw w drugim etapie rekrutacji, zgodnie z zal4cznkiem m 2 do uchwaly.

<lo

$ 2. Wykonanie uchwaly powiefta sip W6jtowi Cminy Rybno.
S

3. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly, tmci moc uchwala nr lV/38/15 Rady Cminy Rybno z dda
cmiry Rybno zdnia 16lutego 2016r., uchwata XXI/26I16 Rady

9 marca 2015r., uchwala nr )(x/l1/16 Rady
Gminy Rybno z dnia l5 marca 2016r.
S

4, Uchwala

wchodzi w irycie po uplywie

l4dni od dnia jej

ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dztwa Warmiisko- Mazurskiego.

Przewodniczqcy

R.di Cmily

Kornacki

ld: zCA485EE-E9l 84084'E2lD-AEC5083FlC
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3. Uchwalonv

Zal4cznik Nr I do Uchwaly Nr XXXW28/17
Rady Cminy Rybno

zdni^23 marca2Ol7 r.
Kryt€ria rekrutscji do przedszkols, oddzial6w pnedszkolnych w szkolach podstrwowych prowadzonych
przez CminQ Rybno nr drugim etrpie rekrot.cji wraz z liczbq punkt6w oruz dokuE€nty niezbQdne do
potwi€rdzenis tych kryt€ri6w.
K.yterium

Lp.

Dokumenty diezb9dne do

not*ieidzenia krvteri6w
Kandydat objfty obowiqzkiem rocznego
ptzygotowania przedszkolnego
2.

30

OSwiadczenie

Kandydat, kt6rego rodzice/prawni opiekunowie
pracujQ lub uczq sip w tybie dziennym, prowadz4
gospodarstwo roln€, prowadzq dzialalno56
I)

wniosek o przyjgcie do
prz€dszkolt oddzialu

dotyczy obojga rodzicow

2) dotyczy jednego z rodzic6w

l.

Oiwiadcz€nie ro&ic6
prawnYch oPi€kun6w

KandydaL krorego rodzensts o uczeszcTa do danego
przedszkola, od&ialu prz€dszkolnego lub szkoly,
w ktor€iznajduie sie oddzial Dradszkolny

wnidek

4.

l) dziecko 5- letnje
2) dziecko 4letnie
3) dziecko 3leinie
5.

l0

prryjFie

5

l

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punkt6w
urodzenia (w

o przyjgciu dziecka d€cyduje data
oierwszei koleinosci dzieci starsze)

ld: 2CA4858E-891 8-40EA-82FD-AEC5083FFC

o

zawierqj?cy rviek dziecka

I 3.

Ucbwalony

2

wni$ek

o

przyjfrie

zawierajacy wiek dziecka

Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXXVI/28/17
Rady Cminy Rybno

z dnia23 marca2ol7 t.

Kryteria r€krutacii do klss pierwszych szk6l podstrwo*ych prowrdzonych przez Gming Rybno ns drugim
etapie r€krutrcji wraz z liczbq punkt6w orrz dokumenty niezbgdne do potwierarenia tycl t<ryteriOti
Lp.

2.

Krytelium

Liczb! punkt6w

Kandydat, kt6ry realizujeroczneprzygorowanie
prz€dszkolne w Pnedszkolu w Rybnie lub
woddziale pzedsztolnym zorganjzowanym w danej

l0

Rodzenstwo kandydata ucz9szc- do odd'ialu
pEedszkolnego przy s?tole podsrawowej, kt6rej

Co najrmiej jedno z rodz'c6w/ opiekun6w piaw.ych
pracuje bedi prowadzi gospodarsrwo rolne tub

Poswiadczenie uczf szczani4
wydane przez jednostk9

oawiadczeni€

9
3.

Dok'r'nerty ni€zbf dre do
Dot*ie.dzenia knleri6w

o uczgszczaniu ro.lzeisrwa
kandydata do tej sanej
O6wiadczenie o ahudnieniu

8

!E!q!qlno(c sospodarcz4 na terenie cminy Rvbno.
*ndydara (rroje i wi?c€j

6

Oswiadcze

5.

Samotne wychowywanie kandydata

5

OSwiadczenie o samotnym
wychowt*ariu dziecka

6.

Na terenie obwodu szkob zamieszkuj{ krewni
dziecka (np. babcia, dziadek) wspierajecy rodzicd
rodzica samotnie rychowuj{cego dzieci
w znoewnigniu naleZytej opieki nad kandydat€m.

l

Ii:l",yn'"*

'"0,,"r

Idi 2CA4B58E-8918-408A,E2rD-AEC5083IIC
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3. Uchwatonv

e

rodzica.

Oswiadczenie
i wspieraniu w opi€ce

