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UCHWAŁA NR XXV.106.2017
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Rzeczniów i
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaniu każdemu kryterium określonej
liczby punktów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.), art. 29 ust.2 pkt.1 oraz art. 131 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna
prawnego.
2. Określa się kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Rzeczniów
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych kryteriów oraz przyznaną każdemu kryterium
określoną liczbę punktów:
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KRYTERIUM

Kandydat, którego oboje rodzice są zatrudnieni w
pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym.
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego kandydata.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, lub
do szkoły przy której znajduje się oddział przedszkolny.
Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do
tego samego przedszkola lub do szkoły przy której
znajduje się oddział przedszkolny.
Kandydat, którego rodzice odprowadzają podatki na
rzecz gminy Rzeczniów.
Trudna sytuacja rodzinna kandydata.

PUNKTY

DOKUMENTY
POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIANIE KRYTERIUM
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Oświadczenie rodzica.
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Oświadczenie rodzica.

3

Oświadczenie rodzica.
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Oświadczenie rodzica.

1

Zaświadczenie lub oświadczenie
rodzica o korzystaniu z pomocy
finansowej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczniów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów
Barbara Gębusia

