
UCHWAŁA NR XXXVI/165/2017
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nieborów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

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, poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów określa się 
następujące kryteria dodatkowe o jednakowej wartości i odpowiadające im liczby punktów:

1) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą – 1 pkt;

2) czas pobytu kandydata w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie – 1 pkt;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola – 1 pkt;

4) przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata – 1 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1 i 4 – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez 
pracodawcę lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu 
działalności gospodarczej;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o planowanym 
pobycie dziecka w placówce powyżej 5 godzin dziennie;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu danej placówki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 503).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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UZASADNIENIE

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są

pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Nieborów. Rada Gminy może określić max 6

kryteriów, wskazuje dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia i przyznaje każdemu z kryteriów

określoną liczbę punktów. Kryteria dodatkowe będą pomocne przy rekrutacji dzieci młodszych

oraz dla dzieci z innych gmin, po zapewnieniu dla wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy

Nieborów miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
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