
UCHWAŁA NR XWIIJ208/17
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE

Z dnia l6 lutego 20l7 r.

w sprarvie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,

oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice

Na podstawie ań. l8 ust.2 pkt l5 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie grninnym (Dz. U.

z20|6r.poz.446,1579il94i]) oruz al". 13'| ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oŚwiatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz.59) uclrwala się, co następuje:

§l. 1. określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego

w piedszkolach, ooDiałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.

2.,Nykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdenu znich ofaz dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwĄ,

§ 2, Traci moc uchwała Nr Vli30ll5 Rady Gminy Sędziejowice zdnia26lutego 20l5 r. w sprawie określenia

kryt"eriow stosowanych na dTugim etąie postępowania tekutaayjnego do przedszkoli, oddziałów PrzedszkolnYch
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.l l15).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym wojewódźwa
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI11208/17

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 16 lutego 20l7 r.

§ 1. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu Z nich stosowanych na drugim

etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzony ch przez Cminę Sędziejowice:

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów , o któIych mowa w § l, rodzice (prawni opiekunowie )

składają oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

L.p. Kryteria do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Liczba
punktów

l Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni pracują, prowadzą działalność
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczą się w trybie dziennym.
Kryterium stosuje Się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie
wvchowuiaceso dziecko.

ż0 pkt

z. Dziecko, którego jeden z rodziców l opiekunów prawnych pracuje, prowadzi
działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub uczy się w trybie dziennym.
Kryterium stosuje się również do nie pracującego/uczącego się rodzica samotnie
wychowuiącego dziecko.

15 pkt

J. Rodzeństwo dzieckauczęszcza do placówki, do które.j składany iest wniosek 10 pkt

4. Rodzina dzieckaiest w trudnej sytuacji bytowej 5 pk1
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