
                                                                                                           PROJEKT 

UCHWAŁA NR  158/2017 
RADY GMINY GRABICA 
z dnia  29 marca 2017 r. 

 

w sprawie   określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 
                   publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
                   podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
                   dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabica oraz określenia  
                   dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)  Rada Gminy Grabica 
uchwala, co następuje: 

     §  1. Uchwała określa: 
1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
    w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których 
    organem prowadzącym jest Gmina Grabica wraz z przyznaną liczbą punktów; 
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

     §  2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć 
publiczne przedszkole, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz 
publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Grabica. 

     §  3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla 
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli: 
1) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, prowadzą 

gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie 
dziennym - 3 punkty; 

2) rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pracuje zawodowo, 
prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się  
- 4 punkty; 

3) kandydat oraz jego rodzice / opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy 
Grabica - 2 punkty; 

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub szkoły podstawowej zlokalizowanej w tym samym obiekcie,  
w którym działa przedszkole - 1 punkt; 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa  
w ust. 1 są oświadczenia rodzica / opiekuna. 

     §  4. Traci moc uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 
2015r. w Sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Grabica. 

     §  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica. 

     §  6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego. 
 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                  Dariusz Kalisiak 


