
UCHWAŁA NR XVIII/104/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia  kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art. 131 ust.4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 534, poz.761, poz.730, poz.1148, poz.2245, poz. 1078, poz.1680, poz.2197, 
poz. 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle:

1) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w danym roku szkolnym – 5 pkt;

2) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą   
(w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS)  lub studiujących w systemie stacjonarnym 
- 10 pkt;

3) dziecko rodziny, w której jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą 
(w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiuje w systemie stacjonarnym - 
5 pkt;

4) uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny dziecka kandydującego do przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez Gminę Gidle w tej samej lokalizacji - 2 pkt;

5) przedszkole, oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca 
zamieszkania dziecka - 6 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1  pkt  2 i 3 są:

a) zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu (od każdego z rodziców/opiekunów prawnych),

b) w przypadku działalności gospodarczej aktualny wpis do działalności gospodarczej,

c) w przypadku działalności rolniczej zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie KRUS,

d) w przypadku studiowania w systemie stacjonarnym zaświadczenie z uczelni zawierające informację o  
stacjonarnym systemie studiów.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/204/17 z dnia 30 marca 2017 r w sprawie ustalenia kryteriów i liczby 
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych  na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Leszek Kucharski
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