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UCHWAŁA NR XXIII/160/17
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wróblew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446, ze zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Wróblew uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wróblew:
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni), a w przypadku samotnego wychowania dziecka
rodzic (opiekun prawny), są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą rolniczą/pozarolniczą działalność
gospodarczą – 5 punktów;
2) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny pracuje na terenie Gminy Wróblew –
3 punkty;
3) przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
dziecka – 2 punkty;
4) roczne przygotowanie przedszkolne kandydat realizuje w budynku, w którym mieści się siedziba szkoły
do której będzie uczęszczał – 2 punkty;
5) zadeklarowanie przez rodziców kandydata pobytu w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie –
2 punkty;
6) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub kształci się w szkole podstawowej, w obwodzie
której ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny – 1 punkt.
2. Spełnienie kryteriów wskazanych w ust. 1 rodzice (opiekunowi prawni) dziecka potwierdzają poprzez
złożenie stosownych oświadczeń.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid

