
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/190/2017 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,   

dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew 

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, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) 

Rada Gminy Pęczniew 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć  Publiczne Przedszkole 

w Pęczniewie oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmi-

nę Pęczniew. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyj-

nego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pęczniew. 

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekruta-

cji dzieci do przedszkoli: 

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie pracują, uczą się/studiują w systemie dziennym prowadzą go-

spodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt; 

2) dziecko potrzebujące (deklarujące ) wydłużonej opieki przedszkolnej (6 godzin i więcej dziennie) – 5 pkt; 

3) rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, którego 

dotyczy wniosek – 3 pkt. 

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, o których mowa w: 

1) § 3 pkt 1 – oświadczenie rodziców dziecka, że uczą się/studiują w systemie dziennym lub są zatrudnieni 

w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą; 

2) § 3 pkt 2 – deklaracja rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola; 

3) § 3 pkt 3 – pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna, że kandydat posiada rodzeństwo, które w nowym roku 

szkolnym będzie kontynuować edukację w tej placówce , do której składany jest wniosek. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Pęczniew z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 741). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 
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