
 

 

UCHWAŁA NR XLV/223/2018 

RADY GMINY DALIKÓW 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Dalików, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Dalików, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich 

potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Dalików 

 

 

Maria Chojnacka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2018 r.

Poz. 1358



Załącznik do Uchwały Nr XLV/223/2018 

Rady Gminy Dalików 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dalików, 

liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich 

potwierdzenia 

Lp. Kryteria 

Liczba 

punktów Dokumenty potwierdzające kryterium 

1. dziecko, którego oboje rodzice (prawni 

opiekunowie) pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy o pracę, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

(kryterium stosuje się również do 

pracującego/studiującego rodzica samotnie 

wychowującego dziecko) 

2 zaświadczenie z zakładów pracy 

potwierdzające zatrudnienie lub z uczelni 

zawierające informacje o systemie 

i planowanym terminie ukończenia studiów; 

w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis 

do ewidencji działalności gospodarczej, 

poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub 

Urzędem Skarbowym, itp., obojga rodziców 

(lub samotnego rodzica), wydane 

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem 

wniosku 

2. dziecko, które w roku ubiegłym uczęszczało 

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, do którego składany 

jest wniosek 

2 deklaracja rodzica o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w danej 

placówce 

3. dziecko, którego rodzeństwo ubiega się 

o przyjęcie lub kontynuuje edukację w jednym 

z poziomów edukacyjnych w szkole 

podstawowej, w obwodzie której znajduje się 

dane przedszkole lub należy do niej dany 

oddział przedszkolny, do którego składany 

jest wniosek 

1 oświadczenie dyrektora szkoły podstawowej 

na podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu szkoły 

4. w obwodzie przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, do 

którego składany jest wniosek zamieszkują 

krewni dziecka wspierający rodziców 

(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu 

należytej opieki 

1 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

5. kandydat jest dzieckiem absolwenta szkoły, 

w  obwodzie której znajduje się dane 

przedszkole lub należy do niej dany oddział 

przedszkolny, do którego składany jest 

wniosek 

1 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 
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