
UCHWAŁA NR XXV/ 155 12017 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skierniewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę— Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje: 

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Skierniewice brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 

Kryterium 

Wartośé 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

 Kandydat, którego oboje 

rodziców/prawnych opiekunów pracują, 

prowadzą działalność os odarcz , ucz si w 

s stemie dzienn m 

4 

Zaświadczenie z zakładu pracy, 
aktualny wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o 

Działalności 

Gospodarczej, zaświadczenie z 

uczelni zawierające informację o 

systemie studiów i planowanym 

terminie ich ukończenia 

2. 

Kandydat, którego jeden z 

rodziców/prawnych opiekunów pracuje, 

prowadzi działalność gospodarczą, uczy się 

w systemie dziennym 

3 

 
Kandydat posiadający rodzeństwo, które 

jest uczniem tej szkoły 
2 

Dane potwierdza dyrektor szkoły 

na podstawie dokumentacji 

będącej w osiadaniu szko 

4. 

Kandydat posiadający rodzeństwo, które 

nowym roku szkolnym będzie 

uczęszczało do te o oddziału rzedszkolne 

o 

 

Pisemne oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna 

 2. Traci moc uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Skierniewice z dnia 30 czerwca 2015 r. sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form Mychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Skierniewice (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2015 r. poz. 3187). 

 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

 5. Uchwała podlega opublikowaniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego iw Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Skierniewice. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Nagórski 


